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 ةّدوعسلا ةجتسيرصعلا ةتلعحلا

 ۱۱۵٥۵۱ يديبربلا رجلا ٤۹۵۰۷ بص - ضاّيرلا
 ٤4۱٥۱٥٤1 سكاتو 13555/22560165 فتاه



 ھم ےس ت ےس مہ |

 «ميقتسملا هطارص عابتاب هدابع رمأ «ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هلل دمحلا

 هوو 0 لج لاق ثيح ؛نتفلاو تالالضلاو 0 نم مهرذحو
 ي ر ےس ےک رع رص م

 ڪَل ہہ دو مک يس نع مكب فرك لبس اوعي وعينا ايم

 ةمحر هللا هثعب «نيلسرملا ديسو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ل

 هادهب ىدتقاو هتنس عبتا نم ىلعو «نيرهاطلا نيبيطلا هبحصو هلآ ىلعو «نيملاعلل

 ا

 ءاش دقو «هقيقحتل ًابسانم ًاباتك دجأ يلعل تاطوطخملا سراهف يف تثحب

 ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع) باتكل ةطوطخم خسن ىلع رثعأ نأ | ىلاعت هللا

 نامثع يبأ مامالل (ةمئألاو ثيدحلا باحصأو ةّئسلا لهأ داقتعا يف ةلاسرلا وأ

 باتكلا ا قيقحت رايتخا ىلع مزعلا تدقعف «ه۹4٤٤ ةنس ىفوتملا ينوباصلا

 : ةيتالا بابسألل هتساردو

 هتمدخو «يمالسالا ثارتلا زونك نم زنك جارخإل ينم ةلواحم لمعلا اذه نإ ١

 . هنم اوديفيو سانلل رهظي ىتح بجي امب

 ىلع نيدلا لوصأل لمجم ضرع ىلع يوتحي هنإ ثيح باتكلا اذه ةيمهأل  ؟
 حضاو بولسأب  مهنع هللا يضر  حلاصلا فلسلا بهذم

 )١( :ةيآلا «ماعنألا ةروس ٠٠١١ .



 نكي مل نإو (ينوباصلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ نامثع وبأ) وهو هفلؤم نأل ۴۳

 هيلع ىنثأو «ةياردو ةياور ةّنسلا ةفرعم يف ليوط عاب وذ  ةعساو ةرهش هل

 خيشب بقلي ناك هنأ ىتح ظفحلاو ةمامالاب هل اورقأو ءءاملعلا نم ريثك

 . هتمجرت يف كلذ نايب يتأيس امك «مالسالا

 نم ةّنسلا لهأ جهنم ضرعت يتلا بتكلا نم هلاثمأو باتكلا اذه جارخإ يف نإ -

 تافلؤملا ةلقب ةّنسلا لهأ مهتا نم ىلع ادر نيدلا لوصأ يف حلاصلا فلسلا

 نورقلا نم بيرق باتكلا اذه 7 رصع نأ e يف

 .هتساردو Pe نيذلا خياشملا عيجشت _ ه



 : ماسقأ ةثالث هميسقت ثحبلا ةعيبط تضتقا

 باتكلا فلؤم ةمجرت يف :لوألا مسقلا

 : نيثحبم ىلع مسقلا اذه لمتشيو

 ةيسايسلا ةلاحلا تضرعتساف . فلؤملا رصع نع هيف تثدحت : لوألا ثحبملا

 . فلؤملا ةيصخش ىلع كلذ رثأو «ةيملعلاو ةيركفلا ةلاحلا مث ءرصعلا كلذل

 بناوجل هيف تضرعو .فلؤملا ةيصخش نع هيف تثدحت : يناثلا ثحبملا

 جار هل لوضحللا ن تكف امن فعلا د اه ن ن

 باتكلا ةسارد : يناثلا مسقلا

 > : نيثحبم ىلع وهو

 ةطوطخملا خسنلاب فيرعتلاب هيف تأدبو .باتكلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا
 . ةعوبطملا باتكلا خسن تضرعتسا مث ءاهفاصوأو باتكلل

 تابثإ ىلإ تيهتناو ‹«باتكلل حيحصلا مسالا قيقحت يف تثحب اذه دعبو

 . كلذ نايب يتأيس امك «هل نيمسا

 فيلأت خيرات يف تثحب مث «هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن ةحص تدكأ مث

 هيلع راس يذلا جهنملا تحضوأ مث «هعوضوم يفو «هفيلأت ببس يفو «باتكلا
 . هتيمهأو هتميق ًانيبم باتكلا ميوقتب ثحبملا اذه تمتخ مث باتكلا اذه يف فلؤملا

 . باتكلا تاعوضومل ةيليلحت ةسارد : مسقلا اذه نم يناثلا ثحبملاو

۷ 



 باتكلا تاعوضوم عيمجل رصتخم ضارعتسا وه : ةساردلا هذه يف يجهنمو

 مل يتلا ةمهملا لئاسملا ىلع هيبنتلاو ءاهيلع قيلعتلا عم «هيف اهبيترت بسح ىلع
 دقو «ةمهم ةلدأ ةدايز وأ ءاليلد هل ركذي مل امل لالدتسالاو «فلؤملا اهل ضرعتي

 ةعبرأ تاعوضوملا هذه ددع غلبو .هل ًابسانم ًاناونع عوضوم لك ةيادب يف تعضو

 .ًاعوضوم نيرشعو

 باتكلا قيقحت :ثلاثلا مسقلا (

 : يتأي ام ىلع موقي اجهنم باتكلا اذه قيقحت يف تكلس دقو

 : يلي ام ىلع اهيف ترس دقو «صنلا ةباتك :ًالوأ

 تركذف (ب) ةخسنب اهتلباقو «لصألا يه (أ) ةطوطخملا ةخسنلا تدمتعا ١

 ةلاسلا هذه يفف حجرأو بوصأ (ب) يف ام ناك اذإ ل ؛ شماهلا يف قورفلا

 .( أ ) يف هلباقم نايبو ءشماهلا يف ليلعتلا عم نتملا يف هتبثأ

 نإو «شماهلا ىف اهيلإ ترشأو «نتملا يف اهّتبثأ (أ ) يف ةدايز تدجو اذإ ۲
 يف اهيلإ ترشأ إو ءًاضيأ نیلا ىف اهّتبْتأ ةمهم تناك نإف :(ب) يف تناك

 ( . طقف شماهلا

 نيب ةيشاحلا ىف وأ نتملا ىف اهتقحلأ ( ظ ) ةخسن يف ةمهملا تادايزلا - ۳

 | | .[ ]اذكه نيترصاح

 نيب نتملا يف هثبثأ هيضتقي قايسلا ناك نإ :ميوقتو بيوصت ىلإ جاتحي ام  ؟
 . شماهلا يف هيلع تهبن ًالإو / / اذكه نيلئام نيطخ

 لكشلاب هتطبض اهريغو مالعألاو ثيداحألاو تايالا نم ليكشت ىلإ جاتحي ام 6

 . هناظم ىلإ عوجرلا دعب
 . ميقرتلا تامالعب تمزتلاو «ةيئالمإلا ءاطخألا تححص اس ٦

۸ 



 ًاجرخُم ثيدحلا ناك اذإو ءاهعجارم نم هيف ةدراولا ثيداحألا جيرخت :ًاثلاث

 «ىرخألا ثيدحلا بتك نم هتجرخ ًالإو «كلذب تيفتكا امهدحأ وأ نيحيحصلا يف

 .هتلقن هيلع مكحلا يف ءاملعلل ًالوق تدجو نإو

 . كلذ نكمأ ام ةدراولا لاوقألاو لوقنلا قيثوتو «راثآلا جيرخت :ًاعبار

 ىوس كرتأ ملو ‹باتكلا يف نيروهشملا ريغ مالعألل ةزجوم ةمجرت :امماخ

 . ليوط ثحب دعب  ةلق مهو  ةمجرت هل دجأ مل نم

 بالا ىف ةروكذملا قرفلاو: فئاوطلاب قيرعتلا اساس

 . باتكلا ىف ةدراولا ةبيرغلا نكامألاب فيرعتلا :ًاعباس

 . ةضماغلا تارابعلاو ظافلألا حيضوت :ًانماث

 . لئاسملا ضعب يف كلذ يعدتسي ام ىلع زجوم قيلعت :ًاعسات

 : ةيتالا سراهفلاب ثحبلا تليذ :ًارشاع

 .عجارملاو رداصملا سرهف ١

 .ةباحصلا راثا سرهف 4

 .مالعألا سرهف م

 .قرفلاو فئاوطلا سرهف 5

 .نكامألا سرهف ۷

 .تاعوضوملا سرهف 4





 ثحبلا ةطخ

 : يتالا ططخملا بجومب ثحبلا اذه راس

 : يلي ام نمضتتو . ةمدقملا

 .ثحبلا زاقخا تيس دب ١

 . ثحبلا جهنم ۲

 .ثحبلا ةطخ *" 

 : نيثحبم ىلع وهو .فلؤملا ةمجرت :لوألا مسقلا

 : يتأي ام ىلع لمتشيو .هرصع :لوألا ثحبملا

 :ةيسايسلا ةلاحلا آلؤأ

 .ةهلعلاوب ةيركفلا ةلاخلا افا

 : يتأي ام ىلع لمتشيو . هتيصخش : يناثلا ثحبملا

 ةت مع 1

 تاق

 راک



 هيلع ءاملعلا ءاثث

 .هتافو 46

 : نيثحبم ىلع وهو . باتكلا ةسارد : يناثلا مسقلا

 :يتأي ام ىلع لمتشيو .باتكلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا
 . ةطوطخملا خسنلا فصو ١

 . فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن ةحص ل

 . باتكلا فيلأت خيرات 5

“E 4مهلا  

 .هعوضومو باتكلا فيلأت ببس ل 5

 .باتكلا ميوقت - ۸

 . باتكلا تاعوضومل ةيليلحتلا ةساردلا : يناثلا ثحبملا
 . باتكلا قيقحت :ثلاثلا مسقلا

 «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا ريدقلا يلعلا هللا ركشأ ةمدقملا هذه ةياهن يفو
 دوعس نب دمحم مامالا ةعماج ركشأ مث «ثحبلا اذه لامكإل ينقفوو ينناعأ ثيح

 هبلطتي امم اريثك يل تأيه ثيح ضايرلاب نيدلا لوصأ ةيلكب ةلثمم ةيمالسإلا
 ( . ثحبلا

 ا ا ا او او نسح عيمجلل ايجار

 عيمس هنإ .ميوقلا هنيد ىلع تابثلاو ةيادهلاو قيفوتلا العو لج هللا لأسأو
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخاو ١ بيجم

۱۲ 



 : نيثحبم ىلع وهو

 لوألا ثحبملا

 هرصضع

 : يتأي ام ىلع ثحبملا اذه لمتشيو

 .ةيسايسلا ةلاحلا :ًالوأ

 .ةيملعلاو ةيركفلا ةلاحلا :ًايناث





 الو

 ةيسايسلا ةلاحلا

 «عبارلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف ينوباصلا نامثع وبأ فلؤملا شاع

 ةنس ىلإ ه١٣۳۷ ةنس نم ديدحتلابو .سماخلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىفو

 .ه48

 هلل عئاطلا ةفيلخلا وه مهلوأ «ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ نم ةثالث رصاع دقو

 ةنس علخ نأ ىلإ ه۳ ةنس نم ةفالخلا ىلوت هلل عيطملا نب ميركلا دبع ركب وبأ

 . ھ۱

 دلقت «رفعج نب قاحسإ نب دمحأ سابعلا وبأ هللاب رداقلا ةفيلخلا وه يناثلاو

 . "أه 4717 ةنس ىفوت ىتح ه١۳۸ةنس ةفالخلا

 ىلوت « هللاب رداقلا نب هللا دبع رفعج وبأ هللا رمأب مئاقلا وهف ثلاثلا ةفيلخلا امأ

 . ""ه1451/ ةنس ىفوت ىتح ه 8477 ةئس هيبأ توم دنع ةفالخلا

 دي یف ةفالخلا رمأ ناكف ‹ةرتفلا هذه نييسابعلا ءافلخلا ةطلس تفعض لقو

 . 4٠8« ٠٠١ ص يطويسلل ءافلخلا خيرات باتك رظنا )010

 . ۳۷ ٤/ دادغب خیرات رظنا (۲)

 1 ‹ ٤١۷ ص يطويسلل ءافلخلا خيرات )۳(

1٥ 



 ينب عم نيقعضتسم هنباو عيطملا ناك) :كلذ ًاحضوم يبهذلا مامإلا لوقي
 حلصف «هللاب "”يفتقملا فلختسا نأ ىلإ فعض يف ءافلخلا رمأ لزي ملو :7'2هيوُب
 مهتملكو ءزيمأ رصمب ةضفارلا ديبع ينبل ةفالخلا تسد ناكو ءاليلق ةفالخلا رمأ

 . ””(مهتقو يف نييسابعلا ةكلمم حطانت مهتكلممو دفنأ

 هيف شاع يذلا دلبلا روباسين اهيف يتلا ناسارخ دالب امأو

 ةطلس تحت تناكف «ءارمألاو نيطالسلا اهيلع تبقاعت دقف  فلؤملا
EEست انوع ىلا عش  e52-86  

 اولقنتف «نييسابعلا ءافلخلا لامعأ ىلع ءاليتسالل اولواطت نيذلا مليدلا داوق نم مه هيوب ونب )١(
 مث يرلاو ناهفصأ ىلع اولوتساو .اهنم ًالامعأ مهنم دحاو لك كلمو ةفالخلا يحاون يف
 اهلامشو اهقرش نم دادغب يحاونب ةفالخلا لامعأب اوطاحأو زاريش مث سراف دالب ىلع
 نودلخ نبا خيرات رظنا) . عئانصلاو يلاوملا اهيلع بلغو لالعإلا اهقرط دق ةفالخلا تناكو

). 

 يسابعلا هللاب يدتقملا نب دمحأ هللاب را نب مجم هلا دبع وبأ هللا رمال يفتقملا وه (۲)

 ةدم تناك .ددؤسلا لماك ةرامالل ًاقيلخ ًاعاجش اميلح انيد الضاف املاع ناك :يبهذلا لاق - م . نينمؤملا ريمأ
 ربغ نم ربخ يف ربعلا .ه١٠٠ ةنس رخآلا عيبر يف يفوت .ةنس نيرشعو ًاسمخ هتفالخ
 . 7/5 بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش ٠٥۸/٤ يبهذلل

 . 408 ء٤١٠٤ ص يطويسلل ءافلخلا خيرات باتك نم (۳)
 نبا خيرات رظنا) . .ناسارخ لهأ نم ناماس نب دسأ مهدج ناك مجعلا نم ناماس ينب لصأ )5

 . (۷۱۲ /۷ نودلخ

 ىلإ ناولح دودح نم ضرألا نم ًاريثك تقبطو ترشتنا دق مهتلود تناك : ريثألا نبا لاق
 دقو ١44/9. لماكلا .ًالدعو ةريس لودلا نسحأ نم تناكو رهنلا ءارو امب كرتلا دالب
 .ةنس ةئام نم رثكأ مهكلم رمتساو < :نيكتكبس نب دومحم دي ىلع ناماس لآ ةلود تضرقنا
 ٠١(. /۸ مظتنملا ء۸٤ /۹ قباسلا ردصملا)

 - زعلاو ةلاطتسالا نم مهتلود تغلب دقو ناماس ينب ةلود نع تأشن ةلود نيكتكبس ونب أشنأ ()

١7 



 ا : |

 نم اهكلم بلتساف ناسارخ دالب نيكتكبس نب دومحم دصق ه۳۸۹ ةنس ىفف

 مهمسا لازأ ىتح اهلبق امو ةنسلا هذه يف ةددعتم تارم مهعقاوو «ةيناماسلا يديأ

 . ةىلكلاب مهتلود تضرفناو دالبلا نع مهمسرو

 ةئام نم رثكأ يحاونلا كلتو ؟*”ةناغرفو "دْئقْرَمس وكلم دق ناماس لآ ناكو

 دومحم كلمتو «هللاب رداقلل ةبطخلا ماقأو مهرايد كلمو دومحم مهدصقف «ةنس

 هل ترجو «""هناکم دوعسم هنبا ىلوتف ء«ه١47 ةنس يفوت مث 2« ”ةعساو ةكلمم

 هؤارمأ هلتقف هرمأ فعضو هكلامم ىلع اورهظو «قوجلس ينب عم بوطخو بورح

 . 30 5177* ةنس

 مهل بتتساو اهلوح امو ناسارخ ىلع اولوتسا ىتح قوجلس ينب رمأ يوق مث

 ناسارخ دالبو رهنلا ءارو ام يف هيلع ناماس ينب ةلود تناك ام ىلع تلوتساو ميظعلا غلبملا

(01) 

(00 

(۳) 

00 

(6) 

(٦) 

(¥) 

 . (فرصتب ۷۷١/۸ نودلخ نبا خيرات باتك نم) .دنهلا دالبو كرتلا دالبو

 يزغلا يكرتلا كبلرغط هل لاقي قوجلس نب ليئاكيم نب دمحم وه قوجلس ينب كولم لوأ
 .نادلبلا ضعب ىلع دواد هاخأ ىلوو ءناهبصأو يرلاو ناسارخ ىلع ىلوتسا . يقوجلسلا

 رابخأ ةفرعم نم ديزمللو ء(١١۲ ٠۲۴۰ /۳ ربعلا ۲۳۰ ۰۲۳۲/۸ يزوجلا نبال مظتنملا)

 .اهدعب امف ٤۷۳/۹ ريثألا نبال لماكلا باتك رظنا . ةيقوجلسلا ةلودلا

 . ٠٠١/١۱۱ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا

 ندملا بيطأ نم (نارمس) :ةيبرعلاب اهل لاقي رهنلا ءارو امب ةروهشم ةنيدم :دنقرمس

 . هه ص ينيوزقلل دابعلا رابخأو دالبلا راثا 2755/7 نادلبلا مجعم :اهتيحلاو

 ريخلا ةريثك كرتلا دالبل ةمخاتم رهنلا ءارو امب ةريثك دالب ىلع ةلمتشم ةيحان :ةناغرف

 . 73ه ص دالبلا راثآ ٤ نادلبلا مجعم .تارمثلاو تالغلاو

 . 687 /۸ مظتنملا

 . ٥٤ /۸ قباسلا ردصملا

 . ۱۸١ /۳ يبهذلل ربغ نم ربخ ىف ربعلا

۱۷ 



 ظ لا

 كلم يكرتلا قوجلس نب ليئاكيم نب كّبلُرْفط وه ةقجالسلا كولم لوأو
 . ٤٥١ ةنس يفوتو ءه 814 ةنس روباسين ىلع ىلوتسا مث «يرلا

 ةفالخلا ةلود يف ةرتفلا كلت يف ةيسايسلا ةلاحلا نع ةزجوم ةحمل هذه

 ةطلس فعض انل حضتاو «ةصاخ ةفصب ناسارخ دالب يفو ةماع ةفصب ةيسابعلا
 دالي نأو «مهريغ دي يف تناك ةفالخلا نوؤش نأو .«تقولا كلذ يف نييسابعلا

 بارطضالا كلذل نأ كش الو «عازن حرسم تناكف اهلاوحأ رقتست مل ناسارخ
 كلذ لهأ ىلع ءىّيسلا هرثأ هل نمألا بابتتساو رومألا رارقتسا مدعو يسايسلا

 :رصعلا

 ًايناث

 ةيملعلاو ةيركفلا ةلاحلا

 لهأ بهذمل ةفلاخملا قرفلاو فئاوطلا نم ديدعلا دوجوب رصعلا اذه زيمتي
 .نونفلاو مولعلا فلتخم يف نيزربملا دوجوو «ةّئسلا

 ناك) :هللاب رداقلا ةفيلخلا رصع نع لاق هنأ يبهذلا مامإلا نع يط ويسلا لقت
 يضاقلا ةلزتعملا سأرو 220 ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ةي رعشألا سأر رصعلا اذه يف

 )١( ص ىلإ ۸۲۳ ص نودلخ نبا خيرات رظنا ۸۲۸ .

 ) (۲ربغ نم ربخ يف ربعلا 78 /۳ ٦ مظتنملا ۸/۱۱٤١ .

  (۳)هيقفلا يلوصألا ملكتملا ينييارفسإلا قاحسإ وبأ نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ وه

 ىف نيغلابلا ةدابعلا يف نيدهتجملا نمو ثيدحلا يف ًاتبث ةقث ناك .ناسارخ لهأ خيش

 عيدا  eو  Eرحم رهش يف يفوت

yy 

1۸ 



 نب دمحم ةيماركلا سأرو «"ردتقملا خيشلا ةضفارلا سأرو «"رابجلا دبع

 ظفاحلا نيثدحملا سأرو «“يمامحلا نسحلا وبأ ءارقلا سأرو ."”هصيهلا

 سأرو 5 يفلسلا نمحرلا دبع وبأ ةيفوصلا سأرو «ديعس نب ينغلا دبع

 كولملا سأرو «“باوبلا نبا نيدوجملا سأرو "جارد نب رمع وبأ ءارعشلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(o) 

(٦) 

(V۷) 

(A) 

 هرصع يف ةلزتعملا خيش يناذمهلا نسحلا وبأ رابجلا دبع نب دمحأ نب رابجلا دبع وه

 21١/١١ دادغب خيرات .ه١٠٤ ةنس يفوتو «يرلا ءاضق يلو «فيناصتلا بحاصو

 . ۲٠۲/۳ بهذلا تارذش

 رثعأ مل ثيح (ديفملا) نع فيرحت هلعلو يطويسلل (ءافلخلا خيرات) يف مسالا تدجو اذك

 هللا دبع وبأ وهف ديفملا خيشلا امأ ءهرصعلا اذه يف ةضفارلا نم بقللا كلذب بقلي نم ىلع

 ضفاورلا ةيمامالا خيش ملعملا نباب فرعي يخركلا يدادغبلا نامعنلا نب دمحم نب دمحم

 ةياهنلاو ةيادبلا ١٠٤/۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا .ه7١4 ةنس يفوت فيناصتلا بحاصو

7 . 

 لحنلاو للملا باتك يف هبهاذمو هئارآ ليصفت رظنا .هرصع يف ةيماركلا سأر وه

 .اهدعب امو ٠١9/1١ يناتسرهشلل

 عربو ءارقلا نم ةفئاط ىلع تاءارقلا أرق قارعلا ءىرقم يدادغبلا رمع نب دمحأ نب يلع وه

 2759/1١1١ دادغب خيرات .ه۱۷٤ ةنس يفوت .هتقو يف اهولعو تاءارقلا ديناسأب درفت ءاهيف

 . ٠۲١/۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا

 بحاص يرصملا يدزألا دمحم وبأ ةباسنلا ريبكلا ظفاحلا يلع نب ديعس نب ينغلا دبع وه

 نم ربخ يف ربعلا .ه۹٠٤ ةنس يفوت .هركذ عفريو هرمأ مخفي ينطقرادلا ناك «فيناصتلا

 . ۱۸۸/۳ بهذلا تارذش ٠٠١« /۳ ربغ

 . ۲٤۲ ص هتمجرت يتأتس يملسلا نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ وه

 هل . سلدنألا رعاش بيدألا يلطسقلا نب صاعلا نب دمحم نب دمحأ جارد نب رمع وبأ وه

 ١47« / ربغ نم ربخ يف ربعلا .ه١47 ةنس يفوت .ءارعشلا لوحف نم ناك روهشم ناويد

 . ۲۱۷/۳ بهذلا تارذش

 اهيف .قافف ةباتكلاب ينع «بوسنملا طخلا بحاص باوبلا نب نسحلا وبأ لاله نب يلع وه

 . ۱۹۹/۳ بهذلا تارذش ۰۱۱۳/۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا .ه4 17 ةنس يفوت هريغ

۱۹ 



 . "”(نيكتكُبُس نب دومحم ناطلسلا

 سأرو "هللا رمأب مكاحلا ةقدانزلا سأر اذه ىلإ مضيو) :يطويسلا داز مث
 سأرو .عيدبلا ءاغلبلا سأرو ,'©9ينج نبا ةاحنلا سأرو .'"”يرهوجلا نييوغللا

 سأرو «يروباسينلا بيبح نب مساقلا وبأ نيرسفملا سأرو «“ةتابن نبا ءابطخلا
 نيدلا يقت خيشلا نأب كيهانو «فنصو هقفت مهمالعأ نم هنإف هللاب رداقلا ءافلخلا

 نم ةفالخلا يف هتدمو «مهتاقبط يف هدروأو «ةيعفاشلا ءاهقفلا نم هدع حالصلا نبا (

 . 4١5 ص يطويسلل ءافلخلا خيرات باتك نم )1(

(۲) 

(۳) 

(€) 

(6) 

(٦) 

(۷) 

 برغملاو زاجحلاو ماشلاو رصم بحاص يديبعلا زيزعلا دبع نب روصنم هللا رمأب مكاحلا وه
 نم ربخ يف ربعلا .ه١١٤ ةنس تام «ةئيس ةريس هل املاظ ءامدلل ًاكافس داقتعالا ءىّيس ناك
 . ۱۹۲/۳ بهذلا تارذش ٠٠١5 /۳ ربغ

 دحأو «ةغللا يف حاحصلا باتك فنصم يرهوجلا يكرتلا دامح نب ليعامسإ رصن وبأ وه
 تارذش ١117/ 4٠« ءالبنلا مالعأ ريس .ها"97 ةنس يفوت ةغللا طبض يف لثملا هب برضي نم
 . ٠٤١/۳ بهذلا

 يف ةديفم فيناصتو ةنسح راعشأ هل يوغللا يوحنلا يلصوملا ينج نب نامثع حتفلا وبأ وه
 بهذلا تارذش 231١/١١ دادغب خيرات .ها"47 ةنس دادغبب يفوت بدألاو وحنلا

 | ظ */ ١54٠١.

 تاماقملا بحاص نامزلا عيدب ةمالعلا بيدألا يناذمهلا نسحلا نب دمحأ لضفلا وبأ وه
 .ه4/ ةنس ةارهب يفوت اقلفم ارعاشو اهوفم احيصف ناك .لئاسرلا بحاصو ةروهشملا
 . ٠٠١/۴ بهذلا تارذش ۰٦۷ /۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا
 ًاهوفم ًاحيصف ناك هنامز بيطخ يرصملا ةتابن نب ليعامسإ نب دمحم نب ميحرلا دبع وه
 تارذش 7377 /5 ءالبنلا مالعأ ريس .مهاا/4 ةنس يفوت حالصو ريخ هيفو يناعملا عيدب
 . ۸۳ /۳ بهذلا

 هرصع مامإ رسفملا ظعاولا يروباسينلا بويأ نب بيبح نب دمحم نب نسحلا مساقلا وبأ وه
 ريثكلا ملعلا روباسينب هنع رشتناو ريسفتلاو تاءارقلا يف فنص .همولعو نارقلا يناعم يف
 . ۱۸١ /۳ بهذلا تارذش 2.44 ص ىطويسلل نيرسفملا تاقبط .ےه ٤١٦ ةنس ىفوت

 لا



 : دلا لوظأ

 عمتجملا ىلع ريطخ ريثأت هل اهتاعد ةماعزب فئاوطلا كلت راشتنا نأ كش الو

 . رصعلا كلذ يف

 نيب ةنتف تعقو ه۳۹۸ ةنس ىف نأ كلذ ببسب تلصح ىتلا نتفلا نمو

 املو ءاهيف لتقي ”ينييارفسإلا دماح وبأ خيشلا داكو دادغب يف ةّنسلا لهأو ةضفارلا

 . "”ضفاورلا رسكناف ةنسلا لهأ ةرصنل هناوعأ ثعب هللاب رداقلا ةفيلخلا كلذ غلب

 تيوقف ه477 ةنس ضفاورلاو ةّنسلا نيب تدتشاو ةنتفلا هذه تددجت مث
(O) . ها" 5-0 مهنم اقلخ اولتقو ةنسلا لهأ مهيلع . 

 اذهف . ةّئسلا لهأ بهذمب نيكسمتم تقولا كلذ ىف نويسابعلا ءافلخلا ناكو

 ةنايدلاو رتسلا نم ناك :يدادغبلا بيطخلا هنع لوقي هللاب رداقلا ىسابعلا ةفيلخلا

 دنع اهب فرعو هنع ترهتشا ةفص ىلع تاقدصلاو ربلا ةرثكو ليللاب دجهتلا ةمادإو

 هيف ركذ لوصألا يف ًاباتك فنص ناكو «داقتعالا ةحصو بهذملا نسح عم دحأ لك

 لئاضف هباتك يف دروأو «ثيدحلا باحصأ بهذم بيترت ىلع ةباحصلا لئاضف

 لك أرقي باتكلا ناكو «نارقلا قلخب نيلئاقلاو ةلزتعملا رافكإو ءزيزعلا دبع نب رمع

 . (هعامس سانلا رضحيو يدهملا عماجب ثيدحلا باحصأ ةقلح يف ةعمج

 ؛ يملعلا بناجلا مدقت ىلع لدي رصعلا اذه يف ءاملعلا نم نيزرابلا ةرثكو

 )١( ص يطويسلل ءافلخلا خيرات باتك نم ٤1١ ‹ 417 .

 ًاليلج ًامامإو ًاهيقف ناك دادغب يف ةيعفاشلا خيش ينييارفسإلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ وه )۲)

 . ۲/٠۲ ةياهنلاو ةيادبلا ١۷/ ۰۱۹١ ءالبنلا مالعأ ريس .ه ٤٠٦ ةنس لاوش يف يفوت

 مظتنملا باتك يف ةثداحلا هذه ليصافت رظناو 24١5 ص يطويسلل ءافلخلا خيرات رظنا (۳)

 ىلا ل

 ١/1١7". ةياهنلاو ةيادبلا ٠٠١ /۸ مظتنملا (5)

 . 4 ۰۳۷ /4 دادغب خيرات )

۲١ 



 ءملعلا نم ةريبك ةجرد ىلع رصعلا كلذ يف ءارمألاو ءافلخلا مظعم نأ ىتح
 E + ءاملعلا نوبحي اوناكو «مدقت امك هللاب رداقلا ةفيلخلا مهزربأو

 .ةيملعلا ةكرحلا طيشنت ىلع ميظعلا رثألا هل

 ناكو «بدألاب ةيانع هلو ًاملاع ناك هنأب هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا فصو دقو

 ظ . ”ارعاش ًاغيلب ًابتاك

 «ةفرعمو ملع هدنع) :نيكتكبس نب دومحم ناطلسلا نع ريثألا نبا لاق اجهز
 ناكو «دالبلا راطقأ نم ءاملعلا هدصقو «مولعلا نونف يف بتكلا نم ريثك هل فنصو
 ( e لإ نسحيو مهمظعيو مهيلع لبقيو مهمركي

 مهل ًابرقم ءاملعلل ًابحم ناك) :دوعسم ناطلسلا هنبا نع نودلخ نبا لاقو
 :2©(همساب ءاملعلا فيناصت تيلح «تاجاحلا يوذ نم مهريغ ىلإو مهيلإ ًانسحم

 ءرصعلا كلذ اهشيعي ىتلا ةيملعلاو ةيركفلا ةلاحلا نع ةلجاع ةحمل كلت
 ىدل اهراكفأ رشنتس اهنأ دب ال يتلا فئاوطلا نم ددع دوجو اهتامس زربأو
 حيضوتو نايب يف ًابتك اوفنص دق ةرتفلا كلت يف ةّنسلا ءاملع نأ دجن اذلو ‹عمتجملا
 ًابتك فلأ مهضعبو ا راع تلوم حا ربح ةّئسلا لهأ دقتعم

 . اههبش ضحدو ةفرحنملا فئاوطلا ىلع درلا يف

 ..ةئاؤكلاو ةرقلا نم ريك ردق ىلع رضفلا كلذ ف يتلا بتاجلا ةا دقو

 )١( ص يطويسلل ءافلخلا خيرات رظنا 4١7 .

 . ٠١١/١١ ةياهنلاو ةيادبلا (۲)

 . 5١١/9 ريثألا نبال لماكلا باتك نم 9

 .راصتخاب ۸۲۳ /۸ نودلخ نبا خيرات باتك نم (5)

۲۲ 



 : يتأي ام ىلع ثحبملا اذه لمتشيو





 نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحأ نب نمحرلا دبع نب ليعامسإ نامثع وبأ وه
 هيقفلا ثدحملا رسفملا "”ظفاحلا «"يروباسينلا ينوباصلا 2'”دباع نب رماع

 . '*”مالساإلا خيشب بقلملا ظعاولا

 ىلإ ةبسن هنأ (باسنألا) باتك يف يناعمسلا ركذ دقف (ينوباصلا) ظفل امأو

 لمع مهدادجأ ضعب لعل (ةينوباصلا) روباسينب ريبك تيبو) :لاقو (نوباصلا) لمع

(010) 

(۲) 

0 

(0) 

 هدعب فالتخالا لصح مث «ميهاربإ هدج ىتح هبسن ىلع باسنألاو مجارتلا بتك تقفتا

 تايفولاب يفاولا )۱١/۷(. ءابدألا مجعم :كلذ قفاو نممو «هانتبثأ ام ىلع اهرثكأو

 نأ الإ ("0/8) قشمد خيرات بيذهت )*//١11(« ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )١47/4(.

 بيذهت يف (دباع) هدورو ليلدب فيحصت هلعلو (دباع) لدب (ذئاع) نيريخألا نيباتكلا يف

 .  قاحسإ هيخأ بسن ركذ دنع (444 /۳) قشمد خيرات

 هبتنملا ريصبتو «(0 /8) باسنألا باتك اهنمو .دباع نب ميهاربإ :ىرخألا بتكلا يفو

 ؛ ص "5 ج) ةطقن نبال كاردتسالا باتك نع القن لامكإلا شماهو «(۸۸۷ ص ۳ ق)

 ١(. ه

 مسق يف اهفيرعت يتأيس .ناسارخ دالب يف ةروهشم ةميظع ةنيدم يهو «روباسين ىلإ ةبسن
 ١09". ص قيقحتلا

 قشمد خيرات بيذهت رظنا) قشمد خيرات يف ركاسع نبا ىوس ظفاحلاب هفصو نم دجأ مل
 ىلإ راشأ امنإو (ظافحلا ةركذت) هباتك يف ًالثم ظافحلا نم يبهذلا هركذي ملو .( /

 ”*/١1١717(. يبهذلل ظافحلا ةركذت رظنا) طقف هتافو خيرات

 27١19 /* ربغ نم ربخ يف ربعلا 28 /8 باسنألا ٠۴١ /" قشمد خيرات بيذهت :ًالثم رظنا

 . ۳١ ص يطويسلل نيرسفملا تاقبط 21١8 2111// ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

Yo 



 ا اوفرعف نوباصلا

 :(روباسين خيرا ليذ يف قايسلا) O ا

 ( .a ةيفنحلا ىلإ اشا ةهج نم e e بلا هنأ

 تسلا نیر e داع ربه هنأل باسل نيراعلا نم عاج دع هيا

 مما سس

 ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلا يف - تاره يحاون نم جنشوب يف دل
 ولا نه ةئامثالثو نيعبسو ثالث

 28/8 باسنألا باتك رظنا )00(

n (۲)دلو يروباسينلا يسرافلا نسحلا ا يق نب لاخلا يح نب عاما  

 _ه ۵۲۹ ةنس يفوت ةرابعلا بذع ًاغيلب تاغللاب ًاريصب نيثدحملا نايعأ نم ناك . .ه ٤٥١ ةنس
 e ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ۱۲۷٦/٤4 ظافحلا ةركذت

 .514 ص قيقحتلا مسق يف هتمجرت يتأتس )۳(

 . ۱۱۸/۳ يكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 60

 عمجم ناتسجسو ةاره :لوقي ناك ينوباصلا نأ لقن يناعمسلا نبا نأ اذه دكؤي امم ()
 ف د خيرات بيذهت . . ةرصنلا عضوم روباسينو «ةرسملا عطقم جنشوبو «ةرسألا

 امهنيب ةاره يحاون نم رجشم داو يف ةبيصخ ةهزن ةديلب : جنشوب) : يومحلا توقاي لاق (0)

 . ٠۸/١ نادلبلا مجعم (خسارف ةرشع

 . ٠٤١/۹٩ تايفولاب يفاولا ۱۹/۷ يومحلا توقايل ءابدألا مجعم )۷(

۲٦ 



 نيظعاولا رابك نم رصن وبأ نمحرلا دبع هوبأ ناك :يسرافلا رفاغلا دبع لاق

 عبس لوح دعب ليعامسإو «لتقو بهذملاو بصعتلا لجأل هب كتفف روباسينب
 ذخأو ءهسلاجم تقولا ةمئأ رضحو :'''هيبأ ماقم ظعولا سلجمب دعقأو «نينس

 ناكو «هبابسأ ةئيهتو هتيبرت يف "”يكولعصلا دمحم نب لهس بيطلا وبأ مامإلا
 قاحسإ سبأ ذاتسألاك ةمئألا رئاس كلذكو «هيلع ينثيو هسلاجم رضحي

 اوناك ةمئألا رئاسو .“كروف نب ركب يبأ مامإلا ذاتسألاو «ينييارفسإلا

 مالكلا هداريإ نسحو «هلقعو هئاكذ لامك نم نوبجعتيو «هريكذت سلجم نورضحي

 لزي ملو «لاجرلا غلبم غلبو ربك ىتح «ثيداحألا هظفحو 2 *”هيسرافو هيبرع

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(٥) 

(٦) 

 ةنس هدلاو لتق دعب روباسينب هدقع سلجم لوأ ناك) ۳٤/۳ قشمد خيرات بيذهت يف ءاج

 25١9/7 ربغ نم ربخ يف ربعلا رظناو .تاونس رشع هل نأ يأ (ةئامثالثو نينامثو نيتنثا

 . ۲۸۲ /۳ بهذلا تارذش

 قيقحت مسق يف هتمجرت يتأتس .مالسإلا سمش بقلي ناك روباسينب ةيعفاشلا ةمئأ دحأ وه

 . 737/5 ص باتكلا

 هتمجرت تمدقت .ينييارفسإلا قاحسإ وبأ نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ وه
 . ۱۸ ص

 عرولا ظعاولا ملكتملا يلوصألا هيقفلا يناهبصألا ركب وبأ كروف نب نسحلا نب دمحم وه

 تغلب نارقلا يناعمو نيدلا لوصأ يف ةديدع فيناصت هل . ةسردم اهيف ىنبو روباسينب ثدح

 تايفولاب يفاولا 207 /# ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .ه٠4“5 ةنس يفوت ةئاملا نم ًابيرق

4/۲" . 

 هسلجم نم عجر هنأ كروف نب ركب يبأ نع ركاسع نبا هركذ ام كلذ هتداجإ ىلع لدي امم

 رظنا .(ةيسرافلاو ةيبرعلاب بذع مالكب ملكت باشلا اذه مالك نم مويلا تبجعت :لاقف ًاموي
 . ۳٤/۳ قشمد خيرات بيذهت

 نب ىيحي نع ًالثم ركاسع نبا هركذ ام هل مهريدقتو هسلاجم ةمئألا روضح عوضوم يف رظنا
 ("79 217/7 قشمد خيرات بيذهت) يدادغبلا نيسحلا يبأ ةلاقمو «يلبنحلا مامإلا رامع

 . ١١9 / ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط باتك يف يركسلا ديعس يبأ هيقفلا طخ نع لقن امو

 في



 ةرثكب لغتشم هتاقوأ عيمج يف وهو ءهيلإ راص ام ىلإ راص ىتح هنأش عفتري

 فورعم «سفنلا ةنايصو دادسلاو فافعلا يف غلاب «تاعاطلا فئاظوو تادابعلا

 . "”لثملا هب برضي ناك ىتح ةبيهلا راعشتساو تونقلا لوطو ةالصلا نسحب

 ثدحملا رسفملا بيطخلا مالسإلا خيش مامالا) هنأب رفاغلا دبع هفصوو

 «ةنس نيعبس ريكذتلا سلاجم يف نيملسملا ظعو .هتقيرط يف هتقو دحوأ ظعاولا
 . '"2(ةنس نيرشع نم ًاوحن  روباسينب ينعي  عماجلا يف ىلصو بطخو

 هتاعومسمل ًارشنو ًاظفحو ًاعامس خياشملا نم رصعلا لهأ رثكأ ناك) :لاقو
 ثيدحلا عمس .ثيدحلا سلاجمل ةماقإو عامسلا ىلع اضيرحتو ًاعمجو «هتافينصتو

 دالبلا نم ريثكب ثدحو «لابجلابو زاجحلابو ماشلابو ةارهبو سخرسبو روباسينب
 .ها .“(هنم عامسلا سانلا رثكأو

 هنأ ادروأو (نيرسفملا تاقبط) امهيباتك يف يدووادلاو يطويسلا ركذ دقو
 . ميركلا نآرقلا ريسفت يف هملع ةعس ىلع لدي اذهو . *ةيآ ريسفت يف ارهش ماقأ

 .ديناسألاب متهيو «ثيدحلا مرتحي هللا همحز ينوباصلا ناكو

 نيحلاصلا نم هلوقب قثوي نم ضعب نع يركسلا ديعس وبأ هيقفلا ىكح دقف

 قشمد خيرات بيذهت باتكو 0118/8 يكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط باتك نم )١(
 .ريسي فرصتب 6 ۳/۳

 . ۱۱۸/۳ ةيعفاشلا تاقبط ۴۳/۳ قشمد خيرات بيذهت (۲)

 نيوزقو ناجنز ىلإ ناهبصأ نيب ام ةعقاولا دالبلل ملع مسا وهو .لبج عمج :لابجلا (۴)
 رظنا .ةميظعلا روكلاو ةليلجلا دالبلا نم كلذ نيب امو يرلاو نيسيسرقو رونيدلاو ناذمهو
 . ۹٩/۲ نادلبلا مجعم

 218 ۱۷/۷ يومحلا توقايل نادلبلا مجعم رظناو .۳۳/۳ قشمد خيرات بيذهت نم (4)
 . ۱٤۳١/۹ تايفولاب يفاولا

 . ٠٠۸/١ يدووادلل نيرسفملا تاقبط "5 ص يطويسلل نيرسفملا تاقبط (5)

۲۸ 



 امو «هدانسإ يدنعو الإ سلجملا يف ًارثأ الو ًاربخ تيور ام) :لاق ينوباصلا نأ

 سلجملا تدقع الو ثيدحلا تيور امو «ةراهط ىلع الإ طق بتكلا تيب تلخد

 .“(ةراهطلا ىلع الإ سيردتلل تدعق الو

 نم ءاملعلاب قيلي ام ىلع رعشلا مظن هلئاضف نم) :يسرافلا رفاغلا دبع لاق

 .'""(يهنملاب هقحلي قمعت يف ةغلابم ريغ

 :هرعش نم جذومن اذهو

 مرک يذب وخسي ال رهدلا ىرأ يل ام

 ارتش سانلا يف ادحأ ىرأ الو

 رش مهمؤل يف ةيساوس اوراص

 :لاقو

 مكلاونو مكلام نم بصأ مل اذإ

 هدبعانأ يذلل ًاديبع متنكو

 لاضفمو ناوعمب دوجي الو

 © ا 1 ر هيفا :امنأك

 اربلا الو مكنم فورعملا لسأ ملو

 (ه)ارحلا ندبلا بعتأ اذام لجأ نمف

 )١( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ۳/٠١٤١ .

 فيفختلل ءارلا نكستو «نيتحتفب مرش :رينملا حابصملا يف لاق .ءاوس كلذ يف مهنأ يأ (0)

 . ٠١/١ رينملا حابصملا «(ءاوس يأ

 جسنلا تقو بوثلا اهيلع فليو اهيلع جسني ةبشخ ميملا رسكب لاونملا :رينملا حابصملا يف (۳)

 ىلع مه :مهقالخأ توتسا اذإ موقلل لاقي) :حاحصلا يف لاقو (531 7/7 رينملا حابصملا)

 . 1875/8 يرهوجلل حاحصلا (دحاو لاونم

 )٤( قشمد خيرات بيذهت ۳/  27٠١ءابدألا مجعم ١14 ۰۱۸/۷« تايفولاب يفاولا ۱٤۳/۹ء ١55 .

 هرعش ةفرعم نم ديزمللو . ٠١١/۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 2٠ /" قشمد خيرات بيذهت ()

 7١. /۳ قشمد خيرات بيذهت :رظنا

۲۹ 



 تب تب

 هترسأ

 يف هدلاو ةايح يف تام رصن وبأ هللا دبع امه نادلو ينوباصلا نامثع يبأل

 . ''”جحلل زاجحلا ىلإ هجوتم وهو ناجيبرذأ روغث ضعب

 ثيدحلا عمسو ‹ روباسيئب هابأ عمس يركب وبأ قمحترلا دبع وه رخآلاو

 ىف ناهبصأب تام .ناجييرذأب ءا ءاضقلا ىلوتو ءءالمإلا سلجم دقعو «هعمسأو

 8 ةا 5 هنس دودح

 اا اذهب ًادلو هل دجأ مل ينأ لإ (نامشع وبأ) ابا ةينك نأ عمو

 ا يتلا ٠ بتكلا

 ياس دادن روباسيوةاره ثيدحلا عمس ولا يف

 "اه 408 ةنس رخألا عيبر

 .داشرإو ةفرعمو ملع ةلئاع ينوباصلا ليعامسإ ةلئاع نأ نس ام حضتيو

 ثيدحلاب لغتشا نمم نمحرلا دبع هنبا ناكو «نيظعاولا رابك نم هوبأ ناك ثيح

 ةدعب ثيدحلا عمسو سانلا ظعو يف هنع بوني قاحسإ چ ناکو «ءاضقلا ىلوتو

 . يحاون

E ا وهند خر باو را (W0) 

 . ۱۳۸/۲ فا تاو 44|‘ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )۲)

 تايفولاب يفاولا ٠٠۴١/۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا ٤٤4۹/۳ قشمد خيرات بيذهت رظنا (۳)
 ١. ه 4/5 يملعملا قيلعتب الوكام نبال لامكإلا ۲۹۹/۳ بهذلا تارذش « 4

١02 



 راثالاو ثيداحألا مهنع ذخأ نوريثك خياشم ىلاعت هللا همحر ينوباصلل

 .ملعلا نونف رئاسو ماكحألاو

 ثيدحلا لهأ مامإ يروباسينلا ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا هذاتسأ مهزربأ لعل

 لفو «تافنصملا ٠. نم هريغو (نيحيحصلا ىلع كردتسملا) باتك بحاصو هرصع يف

 . (ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع) هباتك ىف اريثك ىنوباصلا هنع ىور

 ىلع ءاعدلاب همدقف (ةنجلا انايإو هللا هنكسأ) هنع ىور امنيح ةرم لاق دقو

 . هخياشمل هريدقتو همارتحا ميظع ىلع لدي اذهو « هسفن

 ناك .ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم رهاط وبأ مهنمو

 قيرط نم ةميزخ نبا حيحص ينوباصلا ىور دقو «هلحج نع ريثكلا يوري

 . (ديحوتلا) باتك يف ءاج ام ضعب ىور ًاضي نبأ هقيرط نمو «' "١ هاط یب أ

 .ينايشل i E | نسحلا دمحم وبأ روباسين ثدحمو

 يف عقي (ريبكلا قرتفملاو قفتملا) باتك ينوباصلا هنع ىور دقو .يروباسينلا

 انا

 نم «جاجحلا نب ملسم مامالل (زييمتلا) باتك فصن ًاضيأ ينوباصلا ىورو
(۳) . 5 1 0 e 

 .ناسارخ دنسم فافخلا دهازلا رمع نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأو

 . يمظعألا روتكدلا قيقحت (ةمدقملا نم ٠۲٤/١ ۳١ ةميزخ نبا حيحص باتك ةمدقم رظنا )١(

 . ٤۹٤/۱١ ءالبنلا مالعأ ريس « 4١4 /۳ ظافحلا ةركذت « ١1659 /۲ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط رظنا )۲(

۳١ 



 . يكزملا ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع نسحلا وبأو
 .دهازلا ملاعلا داشمح نب هللا دبع نب دمحم روصنم وبأ ذاتسألاو

 . روباسين يتفم يعفاشلا يكولعصلا دمحم نب لهس بيطلا وبأو

 .لدعلا ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي وبأو

 ملاعلا يروباسينلا يملسلا ىسوم نب نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأو

 .دهازلا

 . يروباسينلا قارولا ديز نب ءىناه نب حلاص نب دمحم رفعج وبأو
 . ينوباصلا ليعامسإ نب ليعامسإ نب دمحأ دماح وبأ هدجو

 (ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع) هباتك يف ينوباصلا مهركذ ًاعيمج ءالؤهو

 0 .''"وهنع ًايوار

 مث يناهبصألا نارهم نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ ًاضيأ هخياشم نمو

 «تاءارقلا يف (ةياغلا) فنصمو تاءارقلا يف هرصع مامإ ءىرقملا يروباسينلا

 . "د١۳۸ ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا يزارلا يشرقلا باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع ديعس وبأو
 اا

 يف نيبيرغلا) بحاص «يورهلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ ديبع وبأو
 .“غياشملا نم مهريغو ؟“”ه١٠4 ةنس ىفوتملا (ثيدحلا ةغلو نارقلا ةغل

 . مهئامسأ دورو دنع قيقحتلا مسق يف مهركذ مدقتملا خياشملا كئلوأل مجرتأس )01(

 . 158 /9 ةرهازلا موجنلا ۹۷١ /۳ ظافحلا ةركذت ٠١/۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا رظنا (0)

 . ٠٠۳/۳ بهذلا تارذش /7١« ربغ نم ربخ يف ربعلا (۳)

 .619/7 يونسالل ةيعفاشلا تاقبط 074 /* ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط )4(

 5*2 ص يطويسلل نيرسفملا تاقبط 2١47/4 تايفولاب يفاولا ٠٠١ ۸ باسنألا رظنا (5)

 ٠١8/١. يدووادلل نيرسفملا تاقبط

 ضي



 ملعلا نم ةدازتسالل نادلب هلع لإ لحر لب ءاهدحو روباسين هذلب يف ال «ءاملعلا

 . قبس امك اهريغو زاجحلاو ماشلا دالبو سخرسو ةاره لثم «ةياورلاو

 تنقع

 ملعلا رشن) :هملع رشن يف ينوباصلا ةقيرط فصي يسرافلا رفاغلا دبع لاق

 .ها ."(مهتاقبط فالتخا ىلع سانلا هنم دافتساو «ًاريكذتو ًافينصتو ءالمإ

 . ةفلتخم ةنكمأ يف ذيمالتلا نم ريبك ددع هلف اذهلو

 ةنزغ ىلإ ناسارخب ؛نوصحي ال ملاع ثيدحلا هنم عمس) :يناعمسلا لاق

 سدقملا تيبو ماشلاو نارح ىلإ «روغثلاو ناتسرّبطو ناجرجبو «دنهلا دالبو

 .ها . "(ناجيبرذأ دالبو زاجحلاو

 ‹"يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ لثم «هنارقأ نم ةعامج هنم عمس دقو
 ٠ ش او ةلمجو

 ءالعلا يبأ نب دمحأ نب يلع نب دمحم نب يلع مساقلا وبأ : هذيمالت نمو

 )١( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ٠١۳/۳ .

 . ٦/۸ يناعمسلل باسنألا باتك (۲)

 يقهيبلا هللا دبع نب يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ ناسارخ خيش ظفاحلا مامإلا وه (۳)

 .داقتعالا «ةوبنلا لئالد «ريبكلا ننسلا «تافصلاو ءامسألا :اهنم يتلا فيناصتلا بحاص
 عربو هقفتو هابص نم هظفحو ثيدحلا بتك «مكاحلا هللا دبع يبأ باحصأ رابك نم وهو
 هتافوو ه٤۳۸ ةنس نابعش يف هدلوم «خيش ةئام نم رثكأ هخويش ددع «لوصألا يف ذخأو

 . ٠/۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ء١١١٠ /۳ ظافحلا ةركذت .ه454 ةنس ىلوألا ىدامج يف

 اوناك ةمئألا ضعب نأ مدقتو «17/8 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 25/8 يناعمسلل باسنألا (:)

۳۳ 



 يفوت . ةقث ًاهيقف ناکو ‹ثيدحلا يف ادنسم ناك «يعفاشلا هيقفلا e يملا

 e ةنس يفوت

 .ريثكلا عمسو 0 عمجو نارلا ظفح 5 هتفو ثدحيم «اطظفاحلا

 5 هنس قوت + .ًاباستحا ةديدع نيئس ْنّذَأو

 مامإلا يناتكلا يقشمدلا يميمتلا دمحم نب دمحأ ا غ دمحم أو

 ةرثك فصوي ال ام خسنو ريثكلا عمس ءاهثدحمو قشمد ديفم «نقتملا ثدحملا

 ظ ھ17٤ ةنص يفوت .عمجو فلأو

 يوارفلا يدعاصلا دمحم نب دمحأ نب لضفلا نب دمحم هللا دبع وبأو

 نيمرحلاب هتماقإل مرحلا هيقفب فرعي ناك «ظعاولا لا ثدحملا مامالا يعفاشلا

 )م۴۳٠٥ ةنس تام

 ثدحملا هيقفلا يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ يلع وبأو
 عمس «رهنلا ءارو امب ا سميردتلاو ءاضقلا ىلوت «ةاضقلا خيشب بقلملا

 . 2۰۷ ةنس يفوت . ثدحو

 . ۳۸١/۳ بهذلا تارذش ٠٤٥/٥ نادلبلا مجعم (۱) ش

 7 بهذلا تارذش «<4 ظافحلا ةركذت ۷ باسنألا (۲)

 . ۲۹۸/٤ دادغب خیرات هدا / ظافحلا ةركذت (۳)

 )٤( ظافحلا ةركذت #/  ,117١نادلبلا مجعم ۰ باسنألا 454/7 .

 ) )5بهذلا تارذش .« 6/4 نادلبلا مجعم 457/54.

 . ۲٠٠ /۲ يونسالل ةيعفاشلا تاقبط 27١7/5 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (0)

۳٤ 



 ناك + يروباسيلا يمانتككلا ىلع وبا ناف نيددمحا نا ره لغ رز

 . ه ٤۹۸ ةنس يفوت .دانسإلا يلاع ًاحلاص ةقث

 يفوت . لضافلا مامإلا ينايغرألا مكاحلا يلع نب دمحأ نب لهس حتفلا وبأو

3 )0 
 . ےه ٤۹٣١ ةئس

 . يروباسينلا يريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع دبع نب ميحرلا دبع رصن وبأو

 . ه٤١٠ ةنس يفوت .ًائيرج ًاحيصف رطاخلا رضاح ًايكذ ناكو «هظعوب رهتشا

 بهذملا ةمئأ دحأ . ينايورلا دمحأ نب ليعامسإ نب دحاولا دبع نساحملا وبأو

 . ىه ٠٠۲ ةنس يفوت . فيناصتلا بحاصو «مالسإلا رخفب بقلملا «ىعفاشلا

 اس

 .(ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع) باتكلا اذه هتافلؤم نم |

 . ثحبلا اذه نم يناثلا مسقلا يف ىلاعت هللا نذإب هب فّرعأسو

 هباتك ةمدقم يف يوونلا مامإلا هيلإ راشأ دقو .ًائيدح نوعبرألا  ؟

 ةيده باتكو «"نونظلا فشك باتك يف هركذ ءاجو «(ةيوونلا نوعبرألا)
 . ””نيفلؤملا مجعم باتكو ,'"9هيفراعلا

 404/5 تلا تارا 665/8 رغ شرخ قرشا ©0)

 . ٦۷/١ يونسالل ةيعفاشلا تاقبط ٠١۹‹ /۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (۲)

 . ٠١٠٤/٤ ظافحلا ةركذت ۲٤۹/٤ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (۳)

 . 5/5 بهذلا تارذش ۲٠٤/٤ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (4)

 )٠( ص ةيوونلا نوعبرألا " .

 )٩( نونظلا فشك ٥۳/۱ .

 ) )۷نيفراعلا ةيده ١/ 7١١.

 . 715/7 ةلاحك اضر رمع هفلؤمل نيفلؤملا مجعم باتك (۸)

 وه



 ثيداحأ نم ًاثيدح نيعبرأ ىلع لمتشي هناونع نم رهظي امك باتكلا اذهو

 .ةياكح ةئامو «راتخم ثيدح ةئام (نيتئاملا) باتك

 هيلإ ةراشإ تدجو دقو «(يبرعلا بدألا خيرات) هباتك يف ناملكورب هركذ
 يلع لاق :لاق ةلفغ نب ديوس نع :هصن ام هفلؤم لاق ثيح (لامعلا زنك) باتك يف
 ينوباصلاو دواد يبأ نبا) .هتعنصل وه هعنصي مل ول :فحاصملا نامثع قرح نيح
 .“(نيتئاملا يف

 فلسلا ةديقع) هباتك يف هسفن فلؤملا هيلإ راشأ (راصتنالا) باتك ٤
 هذهو) :لاق لوزنلا ثيدح قرط ركذ امدنع :ىلوألا «نيترم (ثيدحلا باحصأو

 : ةيناثلاو ء(راصتنالاب فورعملا ريبكلا انباتك يف اهديناسأب ةجرخم اهلك قرطلا
 باتك يف ةجرخم ةيؤرلا يف ةدراولا رابخألاو) :لاق ةيؤرلا ثيدح ركذ امدنع
 . (اهقرطب (راصتنالا)

 نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ مامإلا هيلإ راشأ دقو (تاوعدلا) باتك هك
 ذاتسألا طخب ًامالك أرق هنأ (تافصلاو ءامسألا) هباتك يف ركذ ثيح «يقهيبلا
 . ””مالكلا كلذ ركذو (تاوعدلا) باک فو وباصلا نامثع يبأ

 . ملعأ هللاو مسالا اذهب ًاباتك ينوباصلل نأ اذه نم مهفيف
 ءنيتئاملا ءًاثيدح نوعبرألا) ةقباسلا بتكلا ىلع رثعأ ملف فسأللو

 .ةعوبطملا الو ةطوطخملا بتكلا يف ال (تاوعدلا «راصتنالا

 ةرونملا ةنيدملا يف دوجوم باتكلا نأ ىلإ ناملكورب راشأو 754/5 يبرعلا بدألا خيرات (۱)
 رثعأ ملف ةرونملا ةنيدملاب تاطوطخملا تابتكم يف هنع تثحب دقو )٠٠۲( مقر عضو مث

 . هيلع

 . 4041١ مقر ٥۸۸/۲ لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك (")
 . 455 ص يقهيبلل تافصلاو ءامسألا باتك رظنا (۳)

۳٣ 



 نيدلا جات اهركذ «تاحفص سمخ نم ًابيرق غلبت ةليوط ةيصو هلو 5

 . ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ىف ىكبسلا

 : يتأي امب ةيصولا هذه صخلتتو

 هنأو ىلاعت هللا ىلع ىنثأ مث «هبر ةمحر وجري هنأو ريصقتلاب فارتعالاب اهأدب

 « هداقتعا لمجم ركذب كلذ عبتأ مث ( هيف بیر ال قح هنأ هال هلوسر هب ربخأو

 ريخلا لعف ىلع اوعمتجي نأو هب دهش ام عيمجب اودهشي نأ هدعب نم ىصوأو

 اذإ هنولعفي امب مهرمأ اذه دعب مث «ةمألا ءاملع هيلع ناك امو ةنسلاو باتكلا اوعبتيو

 بويجلا قش نع ىهنو هيلع حاني الأ ىصوأو ‹تيملل لمعي امم ةينملا هب تلزن

 راوجب نفدي نأ ىصوأو «ءاكبلاب توصلا عفر وأ هوجولا مطل وأ بايثلا قيزمت وأ
210 
 . 6 و

 يف قورافلاو «مالكلا مذ باتك :لثم هل تسيل يتلا بتكلا ضعب ينوباصلل

 . (97فوصتلا يف نيرئاسلا لزانمو « تامصلا

 ىلع نب دمحم نب هللا دبع ليعامسإ ا باتكلا هذه نأ حيحصلاو

 ةيعفاشلا تاقبط باتك نم ورت نودب هلقن وه فلؤملا اذه مهو ببس نظأو
 ام اهنمو  هتافنصم ضعبو يورهلا ىلإ راشأ هنإف .يكبسلا نيدلا جاتل ىربكلا

 )١( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط باتك يف هتيصو رظنا ۱۲۲/۳ ٠۲۹ .

 ) )۲(نيفلؤملا مجعم) هباتك يف ينوباصلل هتمجرت دنع كلذ فلؤملا ركذ 7757/1 .
 ) )۳ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط رظنا ۳/۱١١ .

 ضو



 ا

 هبهذمو هتديقع

 وهف < :حلاصلا فلسلا نم ةنسلاو ثيدحلا لهأ يأرل عبتم ينوباصلا فلؤملا
 . ةديقعلا يفلس

 هنأ هلوأ يف فلؤملا حضوأ أ دقف هققحأ يذلا و ر
 .هب عافتنالا ًايجار فلسلا دقتعم ىلع نيدلا لوصأ يف الوصف هيف عمجيس

 ةنسلاو ثيدحلا لهأ ةمئأ نم ةلمج فلؤملا ركذ باتكلا اذه رخآآ ىفو
 لجو زع هللا لضفب انأو :لاق مث هباتك يف هتبثأ ام نودقتعي نيذلاو مهب ىدتقملا
 مهرانم نع اوفيزي ال نأ يباحصأو يناوخا ضان مهراولاب ءينضتسم مهرالال عتب
 ٠ خلل . . مهلاوقأ ريغ اوعبتي الو

 امل بهذملا يعفاش هنأ يل رهظي يذلاف :عورفلا يف فلؤملا بهذم امأو

 تاقبط ىف امجرتم هدجأ ملو 2١7 ةيعف ذاشلا تاقبط يف هتمجرت دورو ل ١

 0 .ىرخألا بهاذملا
 او و اجا

 ظ 3 ..؟9(بهذلا تارذش) هباتك

 مهب ىدتقملا ا اذه e امدنع قل

 ةبهش نبالو 211/7 يونسأللو 21١17 /* يكبسلا نبال ةيعفاشلا تاقبط باتك رظنا )١(
۳/۱ 

 .۲۸۲ /۳ بهذلا تارذش رظنا (۲)

۳۸ 



 سم

 هيلع ءاملعلا ءانث

 ثيدحلا ةفرعمو «ظفحلاو ةمامإلاب هل اورقأو «ءاملعلا نم ريثك هيلع ىنثأ

 . مولعلا نم اهريغو بدألا ةفرعمو ءامهمولعو ريسفتلاو

 . هيلع مهئانثو هيف ءاملعلا لاوقأ ضعب دروأسو

 خيشو ًاقح نيملسملا مامإ هنإ) :هنارقأ نم وهو يقهيبلا ركب وبأ هيف لاق

 نسحو ةدايسلاو نيدلا يف هنأش ولعل نونعذم مهلك هرصع لهأو ءاقدص مالسإلا

 . '""(فلسلا ةقيرط موزلو ملعلا ةرثكو داقتعالا

 هل تدهش نمم ينوباصلا نامثع وبأ) :يكلاملا هللا دبع وبأ يضاقلا لاقو

 . "(امهريغو ريسفتلاو ظفحلا يف لامكلاب لاجرلا نايعأ

 مظتني نيذلا  انخياشم ناك) :ميدنلا ديعس نب دمحم لضفلا وبأ لاقو

 ريسفتلا يملع يف ةمامإلا ديلاقم نامثع يبأل نوملسي  عامجإلا دقع مهلوقب

 .:خلإ 7(... نونفلا نم امهب قلعتي امو ثيدحلاو

 هانعم يف تيأر ام ًاخيش ينوباصلا ناك) :يناتكلا زيزعلا دبع هذيملت لاقو

 هريسفتو نارقلا ظفحي ناكو «ءيش هب دعقي ال نف لك نم ظفحي ناك .ًاملعو ًادهز

 ريغو بدألاو ظعولا يف امدقم ناكو «ثيدحلا ظافح نم ناكو «ةريثك بتك نم

 .““(مولعلا نم كلذ

 بدألاو ظعولا يف امدقم ةدمع ًاظفاح ًامامإ ناك) :نيدلا رصان نبا لاقو

 )١( قشمد خيرات بيذهت ۰۱۲۳ /۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ۳/ ٠١.
 ) )۲ةرهازلا موجنلا « 177 /۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 57/8 .

 ) )۳قشمد خيرات بيذهت ۳۲/۳« 37 .

 )٤( قباسلا ردصملا "/ 6" .

۳۹ 



 . '"”(مولعم نآرقلا ريسفتو ثيدحلل هظفحو «مولعلا نم امهريغو

 سلاجم ىف لوقلا نوقلطي سانلا ناك) : هيقفلا ينييارفسإلا يرماعلا دمحم لاقو

 .؟9(هلاصخ نم ءيش يف عزاني الو همالك يف عفادي ال نامثع ابأ نأ مهدنع ةدوقعملا رظنلا

 . " (هنامز يف ناسارخ خيش ناك) :يبهذلا ظفاحلا لاقو

 . '(رثألا ةمئأ نم ناك) :اضيأ لاقو

 فلتخي ال هملعو e هنيد ىلع ًاعمجم ناك) :يكبسلا نيدلا جات لاقو

 .'©(قرفلا نم دحأ هيلع

 :لوقي همسا ركذيو هنع لقني نيح هللا همحر ةيميت نبا مالسالا خيش ناكو

 . مالسإلا خيش :لوقي وأ مالسإلا خيشب بقلملا

 يف فوصتلاو هقفلاو ثيدحلا لهأ مامإ :هنع لوقي هللا همحر ميقلا نبا ناكو
 1 ەتو

 :مهدحأ لوق كلذ نمف ءهرغص ذنم هوحدمو ها :ثأ دقلو

aدلا قدم خلو لو امو اغ مهحجرأ ليعامسإ  

 : تايبألا ذهب هتبطخ عمس نأ دعب هيلإ يحمجلا رفظملا وبأ بتكو

 نسيعلا ةيآ هيلع تأرقمكو  نيعلاةفاهنع هللا عفدتسا

 نيشلا ووذ اهيف يدتهيةرينم ةرخاف بادآلاو رخفي ملعلا

 )١( بهذلا تارذش ۳/ ۲۸۲ .

 .77* /” قشمد خيرات بيذهت (۲)

 . ۲۱۹/۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا (۳)

 . ٤۳/۱۸ ءالبنلا مالعأ ريس (5)

 )٠( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ٠١۳/۳ .

 .91 ص ميقلا نبال ةيمهجلاو ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسالا شويجلا عامتجا رظنا (0)

 . ٠٠١/۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (۷)



 : لاق نأ ىلإ
 "نيز نم ليعامسإب مولعلل مك ةفرعمو ملعهناز يذلل لق ا 5 5 58 : 8

 .هملع ةعسو هردق ةعفرو ‹ةميظعلا ينوباصلا ةلزنم ىلع انلدي قبس امو

 تاك

 هتافو

 .هباصأ ضرم دعب ةرجهلا نم '''ةئامعبرأو نيعبرأو عست ةنس مرحم

 : يتأي امك يسرافلا رفاغلا دبع اهلقن ةصق هتافولو

 ناكف «هرمع رخآ ىلإ اديهش هوبأ لتق امدعب اديمح ًاشيع ىنوباصلا شاع دقل

 موي  تاقثلا تابثألا هاكح اميف  سلجملا دقعي ناك هنأ ىلاعت هللا ءاضق نم

 ذإ ًاموي ةظعو سلجم يف وه امنيبف «ظعولا يف غلابيو سانلا ظعي ناكو «ةعمجلا

 هيف ىعدتساو ءاهب عقو ميظع ءابو ركذ ىلع لمتشي «ىراخب نم درو باتك هيلإ عفد

 دتشاو «مهنع ءالبلا كلذ فشك يف الملا سوؤر ىلع ءاعدلاب نيملسملا ءاينغأ

 هلوق ءىراقلا نم أرقتساو كلذ هلاه باتكلا أرق املف «سانلا ةماع ىلع رمألا

 يف غلابو ءاهرئاظنو 4 َضْرأْلا مب هه فيْ نأ تاسلا أورَكَم بذل نما » : ىلاعت

 «هتعاس نم نطبلا حجو هبلغو «لاحلا يف ريغتو هيف كلذ رثأو «ريذحتلاو فيوختلا

 خيرات بيذهت باتكو ٠۲١ /" ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط باتك يف هيف ءارعشلا هلاق ام رظنا )010(

 . ۳٤/۳ قشمد

 يفو .ةنسلا هذه نم رفص رهش يف ينوباصلا ةافو هفلؤم خرأ ۲۸۲ /۳ بهذلا تارذش يف (۲)

 :لاق مث نيعبرأو عست ةنس مرحملا يف يفوت :رکاسع نبا لاق (" 4 /۳) قشمد خيات بيذهت

 رفاغلا دبع مالك ىلع هدامتعال هانتبثأ ام حجرتي يذلاو .ةئامعبرأو نيسمخ ةنس :ليقو

 . يفوت ىتح فلؤملا ةايح نم ًاريثك انل لقن يذلا يسرافلا

 . 46 ةيآلا : لحنلا ةروس (8)

٤١ 



 بورغ بيرق ىلإ مامحلا ىلإ لمحو «عجولا نم حيصي ناكو ربنملا نم لزنأو
 هتيب ىلإ لمحف «هب ام نكسي ملف نئيو حيصيو نطبل ارهظ بلقتي ناكف سمشلا
 راثآ ترهظ هضرم عباس سيمخلا موي ناك املف «جالع هعفني مل مايأ ةتس هيف يقبو

 قسو دودخلا مطل نع مهاهنو ريخلاب مهاصوأو هدالوأ عدوو «هيلع توملا ةركس

 سي ةروس هيلع أرق ىتح ءىرقملاب اعد مث ءاكبلاب توصلا عفرو ةحاينلاو بويجلا
 نأ يور ام هيف ًادانسإ أرق نأ ىلإ توملا تاركس جلاعي ناكو «هلاح ريغتو

 نم يفوت مث ء(ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم) :لاق ةي هللا لوسر

 ىلإ لقن مث "ىلعي وبأ هوخأ مث «""رکب وبأ هنبا هيلع ىلصو «مهددعب ملعأ هللا
 نيعبسو عبس يف ًانعاط هتافو تناكو «هيبأ راوجب نفدو «برح ةكس يف هيبأ دهشم
 | تا 17 ةيوب

9 

 نسحلا وبأ مامالا هاثر دقو «راعشاو ”ثارمب هتافو دعب يئثرو

 باتك ۷۹/۱٤ دواد يبأ ننس حرش دوهجملا لذب) لبج نب ذاعم نع دواد وبأ هجرخأ )١(
 هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح :لاقو هكردتسم يف مكاحلاو (نيقلتلا يف باب زئانجلا
 . (زئانجلا باتك ٠١٠/١ كردتسملا) يبهذلا هقفاوو

 ایر هركذ مدقتملا نمحرلا دبع هنبا وه (۲)
 .ًاضيأ ًابيرق هركذ مدقتملا قاحسإ هوخأ وه (۳)

 ٠٠١١/۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط باتكو ٠۳٤/۳ ٠٠٠ قشمد خيرات بيذهت باتك نم (4)
 ..ريسي فرصتب ١

 ٠۲١/۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط باتك يف يكبسلا نيدلا جات تامانملا هذه ركذ نمم (5)
| | AYY 

 . 177 2177/7 قباسلا ردصملا رظنا (5)

4۲ 



 :اهلوأ يف لاق ةديصقب يجنشوبلا يدووادلا دمحم نب نمحرلا دبع

 ليدب هنم سيلف هيلع يفهل ليعامسإ ربحلا مامألا ىدوأ

 ةمحر ىلاعت هللا همحر ينوباصلا نامثع يبأ مالسإلا خيش ةمجرت يهتنت اذبو

000 

 . بيجم عيمس هنإ هتانج حيسف هنكسأو .«ةعساو

 تاقبط ”2١77/7 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ۳١ ,#”ه/“ قشمد خيرات بيذهت رظنا (۱)

 . 8/١ يدووادلل نيرسفملا

۴۳ 





 يناثلا مسقلا

 باتكلا ةسارد

 : نيثحبم ىلع وهو

 لوألا ثحبملا

 باتكلاب فيرعتلا

 : يتأي ام ىلع لمتشيو

 . ةطوطخملا خسنلا فصو

 باتكلا عبط ۲

 ٣۳ باتكلا مسا قيقحت س .

 . فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن ةحص اس :

 . باتكلا فيلأت خيرات  ه

 . هعوضومو باتكلا فيلأت ببس سل 5

  EEباتكلا ميوقت . ۸





emد  

 ةطوطخملا خسنلا فصو

 امك يهو . خسن عبس هل تدجو باتكلا اذهل ةطوطخم خسن نع ثحبلا دعب

 مقرب ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب ةيزكرملا ةبتكملا ىف ةخسن ١

 اهيلعو . كيج اهطخو ءارطس ۱۹ رطسألا ددعو ةحفص ٤٦ ىلع يوتحت )م4۰0(

 خيراتو 0 نب دمح نب ميهاربإ نب دمحأ خيشلا وه خسانلاو (تاغامش

 .( أ ) زمرب ةخسنلا هذهل تزمر دقو .ه ١۲۹۷ ةنس بجر ١7 يف خسنلا

 يلع نب حلاص وه اهبحاصو لئاح ةنيدمب ةصاخ ةيلهأ ةبتكم يف ةخسن  ؟

 .ارطس 76 رطسألا ددعو «ةحفص ٠١ ةخسنلا هذه تاحفص ددعو «بريوطلا

 ديز ينب نم ىسيع نب هللا دبع نب دمح نب دمحم نب دمح نب ميهاربإ نب دمحأ خيشلا وه )١(

 ظفحو ه1761 ةنس ءارقش يف دلو .دجن ءاملع دحأ .ةيناطحقلا ةيعاضقلا ةليبقلا ديوس نبا

 ءاهئاملع نع ذخأف ضايرلل رفاس مث نيطب ابأ هللا دبع خيشلا ىلعو هدلاو ىلع أرق «نآرقلا
 ةدم ةعمجملا ءاضق يلوف دجن ىلإ داع مث «ملعلاو ةدابعلل اهيف ماقأف جحلل ةكم ىلإ رفاس مث

 هيبنت «ميقلا نبا ةينون حرش) هتافلؤم نم .ه۳۲۹١ ماع ةيناثلا ىدامج رهش يف اهيف يفوت مث

 (هللا ريغب نينيعتسملا تاهبش ىلع درلا «يبلحلاو يسرادملا ىلع درلا يف يبغلاو هيبنلا

 مالعألا 276١ ص مهريغو دجن ءاملع ريهاشم ١88/١« نورق ةتس لالخ دجن ءاملع

 88/١. يلكرزلل
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 .تاعامس اهرخآ يفو «خسانلل تاهيبنتلا ضعب اهبناوج ىلعو «حضاو اهطخو
 ةنس لوألا عيبر يف خسنلا خيراتو .'يرجاهملا هللا دبع نب دشار وه اهخسانو

 .(ب) زمرب ةخسنلا هذهل تزمر دقو .ه ۱۲۸٦

 دقو «ىسيع نب ميهاربإ نب دمحأ خيشلا طخ نم لقن هنأ خسان لك تبثأ دقف
 .ةلباقملا دعب كلذ نم تدكأت

 ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب ةيزكرملا ةبتكملا يف ناتخسن خسنلا هذه نمو
 .اتكلكب ةيويسألا ةيعمجلا ةبتكم نم روصم مليف نم )۷۸١( مقرب امهادحإ .ةرونملا
 يف ركذي ملو .دنهلاب ءونهكلب ءاملعلا ةودن ةبتكم نم ةروصم )۹٠١( مقرب ىرخألاو
 نرقلا ةياهن يف ابتك امهنأ حجرتيو .حضاو ريغ ةيناثلا يفو «خسنلا خيرات ىلوألا
 .رشع ثلاثلا

 . ضايرلاب دوعس كلملا ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملا يف ناتخسنو
 رمع نيسح خسانلل ه١0١ خسنلا خيراتو (۲/م۸۲۷) مقرب امهادحإ

 . يماشلا

 نب ميحرلا دبع خسانلل ه١٠١٠ خسنلا خيراتو (*854) مقرب ىرخألاو
 ( . ينميملا حلاص نب دمحم

 خيرات ركذي مل )۱١١١( مقرب ةثلاث ةخسن ةقباسلا ةبتكملا يف دجوي 8
 . خسانلا مسا اهيلع سيلو ءرشع عبارلا نرقلا لوأب ردقي هنكل اهخسن

 اهظافلأ يف هباشتت اهنأ حضتا ةقباسلا ىرخألا خسنلاب ةخسنلا هذه ةلباقم دعبو
 هذه عم كرتشت اهنأ كلذ ليلدو ءاهنم ةلقانلا ىرخألا عبرألا خسنلاو ( أ ) ةخسن عم

۸ 



 نم اهنأك ةخسنلا ذه تربتعا تاذلو ؛صقنلاو فيرحتلاو أطخلا عوقو يف خسنلا

 .( أ ) نم تلقن يتلا خسنلا نمض

 طخلا ةدوجو رطسألاو تاحفصلا ددع يف توافتت سمخلا خسنلا هذهو

 .هتءادرو

 ءيشب رفظأ مل يننأ الإ كلذ لجأ نم رصم ىلإ ترفاسو «يدي نيب يتلا خسنلا

 ( أ ) نأل (ب) ةخسن نع ةرخأتم اهنأ عم لصألا يه (أ ) ةخسن تربتعا دقو

 نمزلا قراف نأ عم «(ب) نم رثكأ تاعامس اهيلع نألو «(ب) نم ءاطخأ لقأ

 .(أ) ةخسنب (ب) ةخسن تلباق مث .ليلق

 ىلإ عجرأ ملو «(أ1) ةخسنب ًايفتكم ىرخألا سمخلا خسنلا نع تينغتسا دقو

 .نايحألا ضعب يف طقف سانئتسالل الإ خسنلا هذه

 يف عقتو قشمدب ةيرهاظلا ةيلهألا بتكلا راد نع ةروصم ةنماث ةطوطخم ةخسن ىلع

 « تاعامس ةدع اهيلعو «حضاو طخلاو ءارطس ۱۷ رطسألا ددعو .ةحفمص ١

 يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع وه خسانلاو

 . خسنلا خيرات ركذي ملو «"يلبنحلا

 جرفلا وبأو دمحم وبأ يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع وه )١(

 قفوم همعو هيبأ نم عمسو ه ٥۹۷ ةنس دلو رمع يبأ دهازلا خيشلا نبا وهو مالسإلا خيش

 ًانامز ملعلا أرقأو ىتفأو سردو قابطلاو ءازجألا هطخب بتكو ثيدحلاب ينعو ةعامجو نيدلا

 صاخلا دنع ًامظعم ناكو «هرصع يف بهذملا ةسائر هيلإ تهتناو «سانلا هب عفتناو ًاليوط

 ةمئألا نم ريثك قلخ هنع ىور «عرولاو ةنايدلا نيتم نساحملاو لئاضفلا ريثك ماعلاو

 ةنس يفوت .نيدلا قفوم همعل عنقملا باتك حرش دقو «يوونلاو ةيميت نبا مهنم ظافحلاو
 .نويساق حفسب ه7

۹ 



 اهنأ ثيح نم ةقباسلا خسنلل ةرياغم اهنأ تدجو ةخسنلا هذه لمأت دعبو

 ةريسي تافاضإ وأ ءاهضعب حيضوت وأ «ةلدأ ةفاضإب امإ اهنع تادايز ىلع يوتحت
 نع فلتخت امك ءاهنع ًاريثك ًاصقن اهيف نأ امك ءًالثم هركذ نم مسا حيضوتل انایحأ
 ,ةدئافلا مامتإ لجأ نمو ءانايحأ ريخأتلا وأ ميدقتلا ةيحان نم ًاضيأ ىرخألا خسنلا

 نم ىرخأ ةخسن دجوت ال هنألو ءاهب الإ دجوت ال باتكلا نع لوقنلا ضعب دوجولو

  فالخب [ ] اذكه نيترصاح نيب مهمو ريدج وه امم داز ام قحلأس يننإف اهسنج

 يف صقنلا ىلإ ريشأ نلو ءىنعملا ريغت ال وأ لاب اذ تسيل يتلا ىرخألا تافاضإلا
 1 زمر للا هذيل ترمز ققو 6 كل خلا هذه

 ا

 باتكلا عبط

 ةعومجم نمض ةيرصملا ةينيسحلا ةعبطملاب ه178 ةنس باتكلا عبط دقل
 . باتكلل قيقحت نود رشن درجم ناكو . 744 ص ىلإ ۲۳۷ ص نم أدبي «لئاسر

 ةعومجم نمض 0 ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ ةيانعب ه1747 ةنس عبط مث
 ًاضيأ رشن درجم كلذو ٠١ ص ىلإ ٠٠١ ص نم لؤألا ءزجلا يف ةيرينملا لئاسرلا

 . ةحفص لك ىلعأ نيوانع دوجو عم

 .ةعالا يف اهيلع دتا ل ةنسنلا نع ءيش نيا نيه يف رکا اد
 OT امهنأ نيبت ةطوطخملا خسنب امهل يتنراقم دعب نكلو

 0 , لجويو تف قا عر ةرشابم اهنم اتلقن امهنأكف

 . ظافلألا ضعب ليدعت يف ةريسبلا

 (VY) يف ه۱۳۹۷ ةئس باتكلل ةعبط تيوكلا يف ةيفلسلا رادلا ترشنو
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 هيلعو «هتمدقم يف امك ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم نع ًالقن ريغصلا عطقلا نم ةحفص

 . هل اسيل ناباتك اهيف هل بسن ادج ةزجوم فلؤملل ةمجرت عم «شماوهلا ضعب

 جاجح هللا دبع ملقب تعبطو اهشماوهب ةعبطلا هذه تلقت ه١٠٠٠ ةنس يف مث
 ةقرفلا ةديقع مساب لئاسر ثالث عومجم نمض كلذو «لقنلا ردصم ىلإ ةراشإ نود

 . 8١(”7'"' ص ىلإ ۲۷ ص نم) ةيجانلا

 هقيقحت يف ةبولطملا ةمدخلاب ظحي مل باتكلا اذه نأ نيبتي قبس اممو

 .هتسارد وأ

 بتك نم هريغو باتكلا اذه رشن يف مهسأ نم لكل ىلاعت هللا لأسأ يننإو

 .ةيوثملاو رجألا ملعلا

 ل

 لعفي امك هتمتاخ يف وأ الثم هتمدقم يف باتكلا ةيمستب فلؤملا حرصي مل

 : نيفلؤملا نم ريثكلا

 : يتأي ام دجن باتكلا ةطوطخم خسن يفو

 ةديقع هذه) اهلوأ يف دجن اهنم ةلقانلا عبرألا خسنلاو (أ ) ةخسن يف ١

 الو باتكلا مسا اهيلع ركذي ملف ةسماخلا ةخسنلا امأو .(ثيدحلا باحصأو فلسلا

 . ۳۷ ص عجار .فلؤملل بتكلا ضعب

(Y۲)ةيفلسلا رادلا ترشن  ه5٠15١1 ةنس كلذو  هتساردو باتكلا قيقحت لمع نم ءاهتنالا دعب  

 قيقحتب ريغصلا عطقلا نم ةحفص ٠٠١١ يف ه٤٠٤٠ ةنس باتكلل ىرخأ ةعبط تيوكلاب

 .ةيرهاظلا ةخسنو ةيرينملا ةعوبطم ىلع دمتعا دقو «ردبلا ردب قيلعتو

 ها



 نايب يف لوصفلا باتك) مسالا اذه دجن (ب) ةخسن لوأ يفو ' 

 .(لوصألا

 باحصأو ةّنسلا لهأ داقتعا يف ةلاسرلا :مسالا اذه ( ظ ) ةخسن يف ۳
 .ةمئألاو ثيدحلا

 ام دجن باتكلا اذه ىلإ ءاملعلا ةراشإ ىلإ ةطوطخملا خسن نم انلقتنا اذإو

 ةئسلا يف فنصم هل) :ينوباصلل هتمجرت يف يبهذلا مامإلا لاق > ١
 . باتكلا اذه دصقي هنأ حجرألاو ''"(فلسلا داقتعاو

 باتكلا اذه نع ميقلا نبا وأ ةيميت نبا مالسإلا خيش لقني امدنع ۲
 ظ :نالوقي ينوباصلل

 . "”ةّنسلا يف ةروهشملا هتلاسر يف لاق

 دنع نيفلؤملا مجعم باتكو «"”بهذلا تارذش باتك يف ءاج ۳
 .لوصألا يف لوصفلا باتك هتافنصم نم :فلؤملا ةمجرت

 ةيرصملا ةينيسحلا ةعبطملا يف مسالا نأ ًالثم دجن باتكلا تاعبط يفو
 .(حلاصلا فلسلا ةديقع)

 هترشنو .(ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع) ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم يفو
 ةديقع) مساب ةيجانلا ةقرفلا ةديقع عومجم يف رشن مث «تيوكلا يف ةيفلسلا رادلا
 . (ثيدحلا باحصأ فلسلا

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس ٤۳/۱۸ .

 ةيميت نبال لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد 274 ص ةيميت نبال ةيناهفصألا ةديقعلا حرش ًالثم رظنا (۲)
 .47 ص ميقلا نبال ةيمالسإلا شويجلا عامتجا ©

 YAY /F يلبنحلا دامعلا نبال بهذلا تارذش (۳)

 .۲۷۹ /۲ ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم (6)

o 



 ءدحاو مسا ىلع رقتسي مل باتكلا اذه نأ حضتي ةقباسلا نيوانعلا لمأت دنعو

 امك (ثيدحلا باحصأو فلسلا ةديقع) مساب باتكلا اذه تابثإ تيأر دقف اذهلو

 يفو «ىرخألا عبرألا خسنلا يفو ءلصألا اهانربتعا يذلا () ةخسن يف وه

 . باتكلا هب رهتشا يذلا مسالا وهو «ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم

 يف ةلاسرلا) رخالا مسالا باتكلا ناونع يف هدعب ركذأسف مسالا اذه عمو

 ةراشإلو ( ظ ) ةخسن يف هدورول (ةمئألاو ثيدحلا باحصأو ةّئسلا لهأ داقتعا

 . قبس امك هيلإ نيفلؤملا ضعب

 (لوصألا يف لوصفلا) وأ (لوصألا نايب يف لوصفلا) رخألا مسالا امأ

 هقفلا لوصأ لمشي ماع (لوصألا) ظفل نإف ءدوصقملاب يفي ال هنأ ةقيقحلاف

 ىلع لدأ ناكل (نيدلا لوصأ يف لوصف) باتكلا مسا ناك ولو ءالثم ريسفتلا وأ

 كلذ ىلع فلؤملا صن دقو «نيدلا لوصأ يف ةمهم الوصف عمج دق وهف «هاوتحم

 يف ًالوصف مهل عمجأ نأ نيدلا يف يناوخإ ينلأس) :لاق نيح باتكلا ردص يف

 . نيدلا لوصأ

 نع رظنلا ضغب باتكلل يقيقحلا مسالا ةفرعم يرحت بولطملا نأ كش الو

 . هتقفاومو هباوص

 ا

 فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن ةحص

 : يتأي ام فلؤملا ىلإ باتكلا ةبسن ةحص دكؤت يتلا ةلدألا نم

 . فلؤملا ىلإ باتكلا اذه ةبسن ىلع ةطوطخملا خسن قافتا ١

 ىف ديناسأو هرخآ ىف باتكلا ةطوطخم خسن ىلع تاعامس ةلع دوجو ل ١

 .هلوأ

 م



 نع ىور دق فلؤملا نإ ثيح باتكلا بلص يف كلذ دكؤي ام دوجو ۴
 يدج هينربخأو) :لاقف ءاوتسالا نع هلأس نم عم سنأ نب كلام ةصق دمحأ هدج

 . 7(. . .ديهشلا يدلاو دج نع ليعامسإ نب دمحأ دماح وبأ

 تارذش باتك :اهنمو .فلؤملا ىلإ باتكلا اذه تبسن يتلا رداصملا  ؛

 . '©9هيفلؤملا مجعم باتكو «يبرعلا بدألا خيرات باتكو «"”بهذلا

 ے0

 باتكلا فيلات خيرات (

 ام ىوس كلذ ىلع لدي ام هيف سيلف «هفیلأت نمز ىلع لدي ام ىلإ: لصوتأ مل

 نمز ددحي ملو زاجحلا ىلإ هقيرط يف وهو هفلأ هنأ هلوأ يف فنصملا هيلإ راشأ
 ةمجرت دنع ركاسع نبال (قشمد خيرات بيذهت) باتك يف ê يننأ الإ :كلذ
 يف هفلأ هنأ انل دكؤي ال ًاضيأ اذه نكلو ؟*”ه47 7 ةنس ًاجاح قشمد مدق هنأ فلؤملا
 فيلأتلا نمز ىقبيف .ةّنسلا هذه ريغ يف رمتعا وأ جح هنأ لامتحال ةّنسلا هذه

 ىلإ هتبسن ةحص توبث دعب باتكلا اذه ةميق نم اقلطم للقي ال اذهو .الوهجم
 ظ اا . فلؤملا

 ا

 هعوضومو باتكلا فيلأت ببس (

 دما تورو. امرا لاق تح تاكلا .قوأ يف كلذب فلؤملا حرص دقل

 ربق ةرايزو مارحلا هللا تيب ىلإ ًاهجوتم ناليج دالبو ناتسربط

 )١( ص رظنا 184.
 ٠ .785/* بهذلا تارذش (۲)

 . ۲۲۹/۰۱ ناملكورب هفلؤمل يبرعلا بدألا خيرات (۳)

 . 775/7 ةلاحك اضر رمعل نيفلؤملا مجعم ()
 .۳۰/۳ قشمد خيرات بيذهت رظنا (5)

 ه5



 مهل عمجأ نأ نيدلا يف يناوخإ ينلأس ماركلا هباحصأو هلا ىلعو يب دمحم “""هيبن

 ءاملعو نيدلا ةمئأ نم اوضم نيذلا اهب كسمتسا يتلا نيدلا لوصأ يف ًالوصف

 ام ءزجلا اذه يف تبثأو ىلاعت هللا ترختساف . . .نيحلاصلا فلسلاو نيملسملا

 . (راصبألاو بابلألا ولوأ هب عفتني نأ ءاجر راصتخالا ليبس ىلع اهنم رسيت

 مهل عمجي نأ دالبلا كلت يف نيملسملا هناوخإ بلط وه نذإ فيلأتلا ببسف

 فلسلا اهيلع عمجأو اهدقتعاو ةّنسلا ةمئأ اهب كسمت يتلا نيدلا لوصأ يف الوصف

 . ىلاعت هللا مهمحر حلاصلا

 هيف عمجيس هنأ نابأ دق فلؤملا نإ ثيح باتكلا اذه عوضوم حضتي انه نمو
 نيملسملا ءاملعو نيدلا ةمئأ نم ىضم نم اهب كسمت يتلا نيدلا لوصأ نم رسيت ام

 ةلمج اهيفانيو اهداضي امع اوهنو ءاهيلإ سانلا اوعدو «نيحلاصلا فلسلاو

 .اهريغ دقتعا نم اورّمكو اوعّدَبو ءاهيف اوداعو اهعابتا يف اولاوو «نينمؤملا

 يتلا نيدلا اذه لوصأ نم ةلمجل ضرع ىلع يوتحي نذإ باتكلا اذهف

 . حلاصلا فلسلا ةمئأ اهدقتعا

۷ 

 باتكلا يف فلؤملا جهنم

 راصتخالا قيرط عبتيس هنأ باتكلا لوأ يف ىلاعت هللا همحر فلؤملا حضوأ

 ةلأسم ادع ام ةرصتخم لوصفلا هذه تناك دقو «نيدلا لوصأ يف لوصفلل هتابثإ يف

 .اهيف لاطأ دقف لوزنلا

 باحصأ دقتعيو :هلوقب هؤدبي امنإو (لصفلا) ظفل ركذب حرصي ال فلؤملاو

 .كلذ وحنو «ةّئسلا لهأ دقتعيو وأ «نوري وأ «نودهشيو «ثيدحلا

 . ١69 ص رظنا 2530
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 دنع (ثيدحلا لهأ) وأ (ثيدحلا باحصأ) ظفل قلطي ًابلاغ هنأ ظحاليو
 مهنإف «ةعامجلاو ةّنسلا لهأ مه نيذلا حلاصلا فلسلا ًادصاق لوصألا هذهل هضرع
 .اهريغ ىلع اهميدقتو اهب مهمامتهاو ثيداحألاب مهتيانعل ثيدحلا لهأب نومسي

 مث ةلأسملا يف ةّسلا لهأ دقتعم داريإ يه لوصفلا تابثإ يف هتقيرطو
 ةباحصلا لاوقأب اهديضعتو «ثيدحلا وأ ميركلا نارقلا نم صوصنب اهل لالدتسالا
 دقو ءاهريغ نع اهب ءافتكا ةلدألا ضعب ىلع رصتقي دقو «مهدعب نمف نيعباتلا وأ
 .راصتخالا لجأل وأ اهترهشل ةلدألا كرتي

 لاوقألاو راثآلاو ثيداحألا بلغأف «ةعونتمف هباتك يف فلؤملا رداصم امأو
 ركذي دقو «بتكلا نم ةرشابم لقني لئاسملا ضعب يفو «هدانسإب فلؤملا اهاور
 .ليلق اذهو باتك ىلإ ةراشإ الو دانسإ نودب صوصنلا ضعب

 . عضاوملا نم ريثك يف عجسلا لامعتساو ‹حوضولاب فلؤملا بولسأ زاتميو

5-0-5 

 باتكلا ميوقت
 حيضوت يف ةيمالسإلا ةبتكملا ءانغإ يف تمهسأ يتلا بتكلا نم باتكلا اذه

 حلاصلا فلسلا ةمئأ اهدقتعا يتلا نيدلا لوصأ نايبو «ةعامجلاو ةّئسلا لهأ ةديقع
 .هباتك رخآ يف مهنم ةلمج فلؤملا ىمس ءاهيلع اوعمجأو

 هضرع يف ًاميلس ًاجهنم باتكلا اذه يف ينوباصلا نامثع وبأ فلؤملا عبتا دقو
 هنإ مث ءاهليلد ركذ نود ةلأسملا ريرقتب يفتكي ال وهف ؛قبس امك لوصألا كلت
 .نيثدلحملا هقيرط ىلع هدانسإب راثآلاو ثيداحألا بلاغ يوري

 دقتعم ريرقت يف ءاملعلا اهيلع دمتعي يتلا رداصملا نم باتكلا اذه ربتعيو
 .“هنع ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش لقن كلذ ةلثمأ نمو «حلاصلا فلسلا
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 انل ظفح  ةّبسلا لهأ ةديقع نايب يف ةريثك بتك تفلأ دقف مولعم وه امكو

 لمجم ىوح هنأ عم ؛ًالوطم نكي ملف زاجيالاب زاتمي باتكلا اذهو  اهضعب خيراتلا

 . ةديقعلا لئاسم

 نايحألا ضعب يف هلالدتسا هللا همحر  باتكلا فلؤم ىلع ذخؤي اممو

 ثيداحألا نم اهنع ينغي ام دوجو عم لئاسملا ضعب يف ةفيعضلا ثيداحألاب

 نب دمحم ثيدح هتياورو «لوزنلا ثيدح يف مزاح يبأ ةياور هداريإك «ةحيحصلا

 . ليوطلا يظرقلا بعك
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 يناثلا ثحبملا

 باتكلا تاعوضومل ةيليلحتلا ةساردلا





 : ىتأي اميف صخلتي باتكلا تاعوضومل ةيليلحتلا ةساردلا هذه ىف ىجهنم

 . اهيلع قيلعتلاو هيف اهبيترت بسح ىلع باتكلا اذه تاعوضوم ضارعتسا

 . فلؤملا اهل ضرعتي مل يتلا ةماهلا لئاسملا ىلع هيبنتلا

 .ةمهم ةلدأ ةدايز وأ ءاليلد هل ركذي مل امل لالدتسالا

 عوجرلا ديري نمل رداصملا يف اهركذ نكامأ ىلإ لئاسملا ضعب يف ريشأ دق

 . اهيلإ

 «لسلستملا مقرلا تابثإ عم «هل ًابسانم ًاناونع عوضوم لك ةيادب يف تعضو

 .ارصقو ًالوط تاعوضوملا فلتختو

 عيمج جيرختبو ءروسلا ركذ عم ةساردلا هذه يف ةدراولا تايالا ميقرتب تمق

 . هيف هجيرختب تيفتكا دقف قيقحتلا مسق يف هركذ درو ام ادع ام ثيداحألا

 فلؤملا لفغأ يتلا نيدلا يف ةمهملا لوصألا تدروأ ةساردلا هذه ةياهن يف

 .( ظ ) ةخسن نم قيقحتلا مسق يف اريخأ فيضأ ام ةساردلا هذه نمضتت ال
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 محرو 58-5 09 هللا لوح ثيدحلا 00 : هلوقب  eهلل لودهشي

 (ةوبنلاو ةلاسرلاب 295 لوسرللو ةينادحولاب ىلاعت .

 نأو 00 ال نأ ةداهش e و ا

 ظ ورث ا

 الك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع نيحيحصلا يفو

 .باتك لهأ اموق يتأتس كنإ) يلا ىلإ هنري نيس اج ل7 يبو لب نيام

 ر

1 

 مه نإف ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي نأ ىلإ مهعداف مهتئج - اذإف

 مويلا يف تاولص سمخ مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف كلذب كل اوعاطأ

 ظ ثيدحلا “"(ةليللاو

 اوتۇيو ةالصلا اوميقيو ‹ هللا لوسر ت نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح

 ) )1١:ءايبنألا ةروس ٠ ةيآلا ۲٠ .

 نم ةقدصلا ذحخأ باب ةاكزلا باتك اا يرانا حيحص) يراخبلا هاور
(۲( 

 ۱۹۷ 195/١, يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو ١145(: ثيدحلا مقر ءاينغألا

 . (نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب ناميإلا باتك

1۲ 



 مهباسحو مالسإلا قحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم اومصع كلذ اولعف اذإف ؛ةاكزلا

 . '7(هللا ىلع

  نيتداهشلا ينعي امهب ةءادبلا تعقو) : ينالقسعلا رجح نبا مامالا لاق

 .خلإ "”(. . .امهب الإ امهريغ ءيش حصي ال يذلا نيدلا لصأ امهنأل

 هن د

 العو لج هللا تافص

 مهبر نوفرعي ثيدحلا باحصأ نأ هللا همحر فلؤملا ركذ لصفلا اذه يف

 ام ىلع ةي هللا هلوسر اهب دهش وأ «هليزنتو هيحو اهب قطن يتلا هتافصب لجو زع
 ام هلالج لج هل نوتبثيو «هنع تاقثلا لودعلا تلقنو «هب حاحصلا رابخألا تدرو

 . (ِكَك هلوسر ناسل ىلعو «هباتک يف هسفنل هتبثأ

 الف . ىلاعت هلل تافصلا تابثإ يف فلسلا ءاملع ةدعاق وه فلؤملا هدروأ امو

 لَك هيبن ثيدح يف وأ ميركلا نآرقلا يف هسفنل هتبثأ ام الإ العو لج هل نوتبثي

 . حيحصلا

 فصو وأ «هسفن هب هفصو امب الإ هللا فصوي ال :هللا همحر دمحأ مامإلا لاق

 . "”ثيدحلاو نارقلا زواجتي ال وَ هلوسر هب

 ليطعت الو فيرحت ريغ نم ىلاعت هلل تافصلا نوتبثي مهنأ فلؤملا ركذ مث

 . هيبشت الو فييكت ريغ نمو

 اوبات نإف) باب ناميإلا باتك 2/8/١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هاور )١(

 حرشب ملسم حيحص) ملسمو ٠۲١ ثيدحلا مقر (مهليبس اولخف ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقأو

 . (قيدصلا ركب يبأ لضف باب ناميإلا باتك 7١7/١« يوونلا

 . 0۸/۳ يرابلا حتف رظنا (۲)

 . ۲٠/٠ ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم )۳(
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 ام شیلات لاق » : ىلاعت هللا لوقي ثيح ىلاعت هلل نيديلا تابثإب كلذل لثم دقو

 . ىد ٌتَفَلَح اَمِل دج نأ كعتم

 ةلزتعملا هلعفت امك فيرحت نودب ةفصلا هذه نوتبثي ةنسلا لهأ نأ ركذو

 نودبو «نيتوقلا وأ نيتمعنلا ىلع (نيديلا ةفص) نولمحي مهنإف « مهريغو ةيمهجلاو

 هذه نوتبثي كلذكو «ةهبشملا هلعفت امك نيقولخملا يديأب هيبشت نودبو «فييكت

 هدرويس امب ءافتكا انه كلذ فنصملا ركذي ملو .هيلع لدت امع اهل ليطعت الب ةفصلا

 .(ليطعتلاب لوقلا اوكرتو) :هلوق وهو ًابيرق
 مالكو ةّنسلاو نآرقلا يف ديلا ظفل درو) :ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق (
 لدي امب ًانورقم هيف ًافرصتم ًاعونتم ًادورو عضوم ةئام نم رثكأ يف نيعباتلاو ةباحصلا

 . خلإ (. . .ةقيقح دي اهنأ ىلع
 نأل ةينثتلاب (نيديلا) ةفص اهيف يتلا ةيآلا هذهل ىلاعت هللا همحر فلؤملا داريإو

 ةرعاشألاو ةلزتعملاو ةيمهجلا نم ةلاضلا فئاوطلا كلت ىلع حضاولا درلا اهيف
  .نيتوق وأ نيتمعنب مدآ ىلاعت هللا قلخي نأ غوسي ال ثيح ؛مهريغو

 ىتح مهفلاو ةفرعملاب ةَّنسلا لهأ ىلع ّنَم دق ىلاعت هللا نأ فلؤملا ركذ مث

 فييكتلاو هيبشتلاو فيرحتلاب لوقلا اوكرتو ههيزنتو ىلاعت هللا ديحوت ليبس اوكلس
 ٌعيِمَسلَأ وهو یس لنگ سل » :ىلاعت هللا لوق اوعبتا مهنأو «ليطعتلاو
 ( . ^4 يصل

 .ليثمتلا لهأو ليطعتلا لهأ نيب طسو َةّنسلا لهأف اذكهو

 ليطعتلا نيب فلسلا بهذم) :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي

 ۷١. ةيالا : ص ةروس )0010(

 . ١7١/7 ميقلا نبال ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا رصتخم رظنا (۲)

 . ٠١ ةيالا :ىروشلا ةروس (۳)
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 الو «هقلخ تاذب هتاذ نولثمي ال امك هقلخ تافصب هللا تافص نولثمي الف «ليثمتلاو

 ايلعلا هتافصو ىنسحلا هءامسأ اولطعيف ؛هلوسر هب هفصوو هسفن هب فصو ام نوفني

 . ''"(هتاياو هللا ءامسأ يف اودحليو :هعضاوم نع ملكلا اوفرحيو

 يف ةنسلا لهأ بهذمو (ىلاعت هلل نيديلا ةفص) لاثم فنصملا دروأ امدعبو

 هب تدروو «نارقلا اهركذب لزن يتلا تافصلا عيمج يف نولوقي كلذكو) :لاق كلذ

 . (حاحصلا رابخألا

 تافصب هيبشت ريغ نم اهنوتبثي ةّئسلا لهأ نأو تافصلا نم ةلمج ركذو

 ريغ نم ةَ هلوسر هلاقو ىلاعت هللا هلاق ام ىلإ اهيف نوهتني مهنأ دكأو «نيقولخملا

 ربخلا ظفلل ةلازإ الو رييغت الو ليدبت الو فيرحت الو هيبشت الو فييكت الو ةدايز

 . ركنم ليوأتب هيلع هعضتو برعلا هفرعت امع
 نأب نورقيو «ىلاعت هللا ىلإ هملع نولكيو رهاظلا ىلع هنورجيو :لاق مث

 هلوق يف هنولوقي مهنأ ملعلا يف نيخسارلا نع هللا ربخأ امك هللا الإ هملعي ال هليوأت

 . "740 بنز الآ أولو لإ ديمو ایر دع ن لک -وب انماء نووی والا يف وخلو ل : ىلاعت

 تابثإ مهيلع هللا ناوضر فلسلا بهذم نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقو

 عرف تافصلا يف مالكلا نأل ““اهنع ةيفيكلا يفنو ءاهرهاظ ىلع اهؤارجإو تافصلا

 تابثإ كلذكف ةيفيك تابثإ ال دوجو تابثإ تاذلا تابثإو «تاذلا يف مالكلا نع

 . *”(مهلك فلسلا ىضم اذه ىلعو) :لاق مث .تافصلا

 )١( ةيميت نبا مالسالا خيش يواتف عومجم 8/3٠ .

 موهفم وهف يناعملاب ملعلا امأو «ىلاعت هللا ىلإ ةيفيكلاب ملعلا نوضوفي ةّنسلا لهأ نأ دارملا (۲)

 . .) تافصلا يف مهبهذم قايس دنع كلذ لبق فنصملا لاق دقو «مهدنع مولعمو

 (. . .ركنم ليوأتب هيلع هعضتو «برعلا هفرعت امع ربخلا ظفلل ةلازإ

 .۷ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۳)

 . اهتقيقح يفن ال ةفصلا ةيفيكب ملعلا يفن يأ (5)

 .۷ 25/6 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظنا ()
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 5 ١ اقل

 قولخم ريغ لزنم هللا مالك ميركلا نآرقلا |

 ىلاعت هللا مالك هنأو ميركلا نارقلا يف ةّنسلا لهأ داقتعا نايبل فلؤملا لقتنيو

 ليربج هب لزن «قولخم ريغ لزنم هنأو «هليزنتو هيحوو هباتك هنأو  هريغ مالك ال

 هولتتو رودصلا هظفحت يذلا وه هنأو «هب رمأ امك هتمأ هي هغلبو اب لوسرلا ىلع
 ةو طفل لفل ءىرراقا ةءارقب فرضت كيكو. .«كحاضملا ف كيو ةنسلألا
 ريغ هلالج لج هللا مالک هلك بتكو ءىرق عضوم يأ يفو يلت ثيحو ظفاح

 0 و
 دتشا يتلا لئاسملا نم ء(ىلاعت هللا مالك) ةلأسم يهو ةلأسملا هذه :لوقأ

 الصف اهل  هريغك  فنصملا درفأ كلذلف ؛مهيفلاخمو ةّنسلا لهأ نيب عازنلا اهيف
 «قباسلا لصفلا يف لخاد ىلاعت هللا مالك ةفص يف ثحبلاب قلعتي ام نأ عم ءًاصاح

 .امومع هللا تافص يف ثحبي يذلا

 ءاوتسالاك عازن اه 051 يتلا تافصلا ضعب ًاضيأ فنصملا ركذيسو
 ( .نايتإلاو ءيجملاو لوزنلاو

 و سار واكل يف ةريثك ىلاعت لل مالكلا ةفص تابثإ ىلع ةلدالاو

 . '")اهعضوم يف

 .قولخم ريغ لزنم هنأ نآرقلا يف ةنسلا لهأ ةديقع نأ فنصملا نابأ دقو
 ظ .قولخم هنأب نيلئاقلا ةلزتعملاو ةيمهجلا مالكل در اذهو

 .اهراهتشال ةلدألا نايب يف عسوتلا نود كلذ ريرقتب فنصملا ىفتكا دقو - ظ

 ةديقعلا حرش باتك ءاهدعب امو ۲۹٦/۲ ةلسرملا قعاوصلا رصتخم باتك ًالثم رظنا ()
 امو ١7١/١ يمكحلل لوبقلا جراعم باتكو ء١٠٠١ ص يفنحلا زعلا يبأ نبال ةيواحطلا
 .اهدعب
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 يتلا ةريثكلا تايالا قولخم ريغ لزنم ميركلا نآرقلا نأ ىلع ةلدألا نمو

 يلع نأ ذَا وه » :ىلاعت هلوقك ب لوسرلا ىلع ميركلا نآرقلا لازنإب تحرص

 آمي ُلوُسَيلا َنَماَ ظ :هلوقو 227 4ٌثدَهَِِمَتُم أو بككلا نأ یه تک يَ نو بكل

 . "740 وطن مائو ركل ار ُنَحاَنِإ » : هلوقو .4”"2نوئومْلاَو هير نم هَل لِ
 نيب ىلاعت هللا قّرفف :2 949 بيلا بَ هلآ كَ داو اأ هل الأ 5 : هلوق اهنمو
 . انه ةرياغملا يضتقت يتلا فطعلا واوب قلخلا قلخي هب يذلا رمألاو قلخلا

 تكردأ) :لاق هنأ رانيد نب ورمع نع هدنسب يمرادلا ديعس وبأ ىورو

 هاوس امو قلاخلا هللا :نولوقي ةنس نيعبس ذنم مهنود نمف يي يبنلا باحصأ

 . "”(دوعي هيلإو جرخ هنم هللا مالك نآرقلاو «قولخم

 هب ءاج ام ىلع نوقفتم مهلك نيدلا ةمئأو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نآرقلا نأو ءًاميلكت ىسوم ملك هللا نأ نم ةمألا فلس هيلع قفتاو «ةّنسلاو باتكلا

 نأ ىتح ةرتاوتم ةروهشم كلذ يف ةمئألا صوصنو . . .قولخم ريغ لزنم هللا مالك

 فلسلا تالاقم (ةّئنسلا لوصأ حرش) هباتك يف ركذ امل ظفاحلا يربطلا مساقلا ابأ

 ءالؤهف :لاقو .قولخم ريغ هللا مالك نارقلا :لاق نم ركذ لوصألا يف ةمئألاو

 ‹ةباحصلا ىوس نييضرملا ةمئألاو نيعباتلا نم رثكأ وأ ًاسفن نوسمخو ةئامسمخ

 )١( ةيآلا :نارمع لآ ةروس ۷.

 . ۲۸١ ةيالا :ةرقبلا ةروس (۲)

 .8 ةيالا : رجحلا ةروس (۴)

 )٤( ةيآلا :فارعألا ةروس ٤ه .

 هقلخب لاق نم ىلع درلاو «قولخم ريغ لزنم ميركلا نارقلا نأ ىلع ةلدألا نايب يف عجار ()

 نمض اهدعب امو ۳۳۷ ص يمرادلا ديعس يبأل ةيمهجلا ىلع درلا :ًالثم ةينآلا بتكلا

 لوبقلا جراعم ءاهدعب امو ١5١ ص ةميزخ نبال ديحوتلا باتك .فلسلا دئاقع عومجم

 .اهدعب امو 1

 . فلسلا دئاقع عومجم نمض 474 ص يسيرملا ىلع يمرادلا مامإلا در باتك رظنا (5)
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 ذخأ نمم مامإ ةئام نم وحن مهيفو «ماوعألاو نينسلا يضمو راصعألا فالتخا ىلع

 تغلبل ثيدحلا لهأ لوق لقنب تلغتشا ولو «مهبهاذمب اونيدتو ءمهلوقب سانلا

 .خلإ 27(. . .ًافولأ مهؤامسأ
 ثيح ميركلا نآرقلا قلخب لوقي نم يف ثيدحلا لهأ يأر فلؤملا ركذ دقو

 ٠ .مهدنع رفاك وهف هدقتعاو هقلخب لاق نمو :لاق

 ىلصي الو ءرفاك وهف كلذب لاق نم نأ ةميزخ نبا مامإلا نع هدنسب ىورو
 .هقنع تبرض ّالإو بات نإف «باتتسي هنأو تام نإ هيلع

 نع درو «نآرقلا قلخب لوقي نم ثيدحلا لهأ ريفكت نم فلؤملا هركذ امو
 . '"”مهدعب نمف يروثلاو كلام رصع يف فلسلا ةمئأ رئاس

 نآرقلا :لاق نم ريفكت فلسلا ةمئأ نع رهتشا) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 . خلإ (. . .لتق ًالإو بات نإف «باتتسی هنأو «قولخم

 مهو ءانل مدقت ام اهرهشأ نم فئاوط ةدع تلض (ىلاعت هللا مالك) ةلأسم يفو

 هب مقي مل هللا نأو قولخم هللا مالك نأ نومعزي نيذلا «ةلزتعملاو ةيمهجلا فئاوط

 يف ًامالك قلخ لب اهريغ الو مالك الو ةردق الو ملع الو ةايح ال تافصلا نم ةفص
 عامجإو ةّنسلاو باتكلل فلاخم لوقلا اذهو «همالك وه قولخملا كلذف هريغ
 , فلا

 لهأ داقتعا لوصأ حرش باتكو ٠٠٤/١١ ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظنا )١(

 ."17/7 يربطلا مساقلا يبأل ةعامجلاو َةّنسلا

 ۷۹ ص يرجالل ةعيرشلا باتك ءاهدعب امو 74 ص يراخبلل دابعلا لاعفأ قلخ باتك رظنا (۲)
 حرش ۰۷٦ ص يرعشألل ةنابالا باتك ,.۳ يبهذلل ولعلا رصتخم باتك ءاهدعب امو

 .اهدعب امف ۲٤۸/۲ ةعامجلاو ةّنسلا داقتعا لوصأ

 لهأ داقتعا لوصأ حرش رظناو «9505/17 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم باتك نم (۳)
 .اهدعب امف ۴٠۳ 2717/7 يربطلا مساقلا يبأل ةعامجلاو ةنسلا

 )٤( ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم رظنا ١7/48 .

1۸ 



 ةيبالكلاو ةرعاشألا فئاوطل ةلأسملا هذه ىف ىرخأ ةلطاب لاوقأ كانهو

 ةيعرشلا هبشلا ضعب هيلإ اوبهذ اميف مهلو «مهريغو ةيديرتاملاو ةيملاسلاو ةيماركلاو

 .''"مهههبش اولطبأو كلذ يف ةّنسلا لهأ ءاملع مهشقان دقو .ةدسافلا ةيلقعلاو
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 نارقلاب ظفللا ةلأسم

 (نارقلاب ظفللا) ةلأسم يف مالكلا ىلإ ىلاعت هللا همحر فنصملا لقتنا مث

 . ةلأسملا هذه لوح لاوقأ ةدع درسو

 نآرقلاب هظفل نأ معز نم) :هل ةلاسر يف يليعامسإلا ركب يبأ لوق ركذب أدبف

 . ئارقا قلك لاق دقفا# نا قلا هي ديري س قولكم

 لهأ بهذم هيف ضرع (داقتعالا) هباتك يف يربطلا يدهم نبال ًالوق لقن مث

 يظفلب نارقلا نإ :لاق نمو) :هرخا يف لاقو .ميركلا نارقلا يف ةعامجلاو ةّئسلا

 . (ميظعلا هللاب رفاك لاض لهاج وهف «قولخم هب يظفل وأ «قولخم

 يغبني ال :لاقف نآرقلاب ظفللا نع لئس امل هيوهار نب قاحسإ ةباجإ دروأ مث

 . قولخم ريغ هللا مالك نارقلا !اذه يف رظاني نأ

 نبا هيف ركذ (داقتعالا) هباتك يف يربطلا ريرج نبا نع ًامالك فنصملا لقن مث

 نيعباتلا وأ ةباحصلا نم دحأ نع رثؤي ال نآرقلا يف دابعلا ظافلأ يف لوقلا نأ ريرج

 لاق نم) :لاقو .ةيمهج ةيظفللا :لاق هنأو هللا همحر دمحأ مامإلا نع رثأ امنإو

 .(عدتبم وهف قولخم ريغ لاق نمو «يمهج وهف قولخم نارقلاب يظفل
 (ةيمهج ةيظفللا) :دمحأ مامإلا نع لوقلا اذه ةحص فلؤملا دكأ اذه دعبو

 ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم باتك اهيلع درلاو قرفلا هذه لاوقأ يف رظنا )١(
 باتكو ءاهدعب امو 785/7 ميقلا نبال ةلسرملا قعاوصلا رصتخم ءاهدعب امو 5
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 ظفللاب اولاق نيذلا نأو .نآرقلا قلخب اوحرص هباحصأو امهج نأل كلذ لاق هنأو
 ةكسلا لهأ نم ًافوخ هب اوحرصي مل مهنأو ءنآرقلا قلخب لوقلا ىلإ هب اوجردت
 يکح هنأ ىتح . قولخم انظفلب نارقلا نأ هب اودارأو . قولخم نارقلاب انظفل) : اولاقف
 .(ةيمهجلا نم رش ةيظفللا :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع

 وهف قولخم ريغ نآرقلاب يظفل لاق نم :دمحأ مامإلا لوق فنصملا حضوأ مل

 مل ةّنسلا لهأ نم فلسلا نأل ةعدب هسفن يف لوقلا اذه نأ كلذب هدصق نأو . . عدتبم
 قمعتلا لهأ نم هيف مالكلا ثدح امنإو ءهيلإ اوجاتحي ملو ظفللا باب يف اوملكتي
 ريغ هللا مالك نارقلا نأ فلسلا ةمئأ هلاق ام ىلع راصتقالا بجاولاف «تاثدحملاو
 .رفاك وهف قولخم هنأب لاق نم نأو «قولخم

 نم طقف فرحب ولو نمؤي مل نم ريفكت ىلع لدي كرابملا نبال ًلوق قاس م
 ظ . .ميركلا نارقلا

 لهأ نيب عازن اهيف E (نآرقلاب ظفللا) ةلأسم يهو ةلأسملا هذه :لوقأ

 . يظفل عازن ةقيقحلا يف وهو ‹«ثيدحلا
 دق نارقلاب ظفللا ةلأسم) :هحور هللا سدق ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 2 تامصاخم اهببسب ترجو ءلقعو نيدو لضفو ملع مهل ماوقأ اهيف برطضا
 فلتخي مل :هانعم ًامالك ةبيتق نبا لاق ىتح ةّئسلاو ثيدحلا لهأ نيب تارجاهمو
 امل كلذ ببس نأ نيو (ظفللا ةلأسم) يف الإ مهبهاذم نم ءيش يف ثيدحلا لهأ
 نيب نكي ملو «يظفل عضاوملا نم ريثك يف مهنيب عازنلاو «ضومخلا نم اهيف عقو
 ثدحم هنأ ىلاعت هللا هلزني مل يذلا دابعلا مالك نأ يف عازن شالا
 .خلإ .(. . .قولخم

 لصح امم ًائيش (ةلسرملا قعاوصلا) هباتك يف هللا همحر ميقلا نبا ركذ دقو

 ظفللا یف فالتخالا باتك رظناو T4 TTT 7/1۲ مالسإلا خيش یؤاتف مومجم باتك نم )0

 . فلسلا دئاقع عومجم نمض ؟ 140 ص ةبيتق نبال

NV 



 فلسلا لوق ررق امدعبف .كلذ يف ةقيقحلا انيبم ةلأسملا هذه يف ثيدحلا لهأ نيب

 متررق امك رمألا ناك اذإف :ليق نإف) :لاق ةلأسملا هذه ىف ثيدحلاو ةّئسلا ةمئأو

 ىلإ هبسنو هعّدب قولخم ا يظفل :لاق نم ىلع دمحأ مامالا ركنأ فيكف

 لهأ هرجه ىتح كلذ ىلع الإ يراخبلا هللا دبع ىبأ ةنحم تناك لهو ‹مهجتلا

 مالسإلا ةمئأب نظُي نأ هللا ذاعم :(ليق) ؛نارقلا قلخب لوقلا ىلإ هوبسنو ثيدحلا

 رخا ىفو «(دابعلا لاعفأ قلخ) هباتك ىف يراخبلا حرص دقف ءدسافلا نظلا اذه

 . خلإ ''". . .قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا نأب (عماجلا)

 نم اهيف باوصلاب ىلوأو ةلأسملا هذهب ملعأ يراخبلاف) :ًاضيأ ميقلا نبا لاقو

 دس كما مامإلا نإف ؛ هلل دبع يبأ مالك نم نتمأو حضوأ همالكو «هفلاخ نم عيمج

 . خلإ 2”(. . . ظفللا ىلع ًاتابثإو ًايفن قولخملا ظفل قالطإ عنم ثيح ةعيرذلا

 ٠ :نارمأ هب داري ظفللا نأ دمحأ هدصق يذلاو) :لاقو

 .هل لعف الو دبعلل رودقم ريغ وهو هسفن ظوفلملا : امهدحأ

 .دبعلا لعفو هل ءادألاو هب ظفلتلا : ىناثلاو

 .أطخ وهو لوألا ىنعملا مهوي دق ظفللا ىلع قلخلا قالطإف

 .نيقالطالا عنمف ءأطخ وهو يناثلا ىنعملا مهوي دق هيلع قلخلا يفن قالطإو

 ماق ام نيب قّرفو «كلذ يف مالكلا عبشأو لّصفو ريم يراخبلا هللا دبع وبأو

 مهتاكرحو مهتاوصأو دابعلا ظفلت ىلع قولخملا عقوأو «دبعلاب ماق امو برلاب

 هللا نم ليئاربج هعمس يذلا نارقلا وهو ظوفلملا نع قلخلا مسا ىفنو «مهباسكأو

 . خلإ 7”(. . . ليئاربج نم دمحم هعمسو ىلاعت

 يراخبلل دابعلا لاعفأ قلخ باتك رظناو ۳٠٠٦/۲ ۳٠۷ ةلسرملا قعاوصلا رصتخم رظنا )١(

 . © 259 ص

 ."509/7 ةلسرملا قعاوصلا رصتخم (۲)

 .امهدعب امو 23١8 ۳٠١ /۲ قباسلا مجرملا رظنا (۳)
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 فالخ ظفللا ةلأسم ىف ثيدحلا لهأ نيب فالخلا نأ انل حضتا دقف اذكهو
 تاوصأ نأو «قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك نأ ىلع دمحلا هللو نوقفتم مهف ؛يظفل
 . ةقولخم نارقلاب دابعلا

 يف يذلا دادملاو نآرقلاب دابعلا تاوصأ امأو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 تاوصأ نأ نوقفتم مهلك لب «كلذ يف فقوتي فلسلا نم دحأ نكي ملف فحصملا
 .قولخم ريغ دادملاب بتكي يذلا هللا مالكو «قولخم هلك دادملاو «ةقولخم دابعلا
 اق رکو یر تاک دقت نأ لرل دل قو تیک ادام را نك ول لق » : ىلاعت هللا لاق
 .هأ . E 49 ادم هدم

 امل ظفللا ىلع ًاتابثإو ًايفن قولخملا ظفل قالطإ هريغو دمحأ مامإلا عنم امأو
 نألو «نارقلا قلخب لوقلا ةعيرذل او ‹ميقلا نبا هحضو امك ماهبإلا نم هيف

 كلذ يف مالكلاف «هيلإ اوجاتحي ملو بابلا اذه يف اوملكتي مل هللا مهمحر فلسلا

 هع © دع

 ءاوتسالا ةفص

 مهنأ ركذف .ءاوتسالا ةفص يف ةّنسلا لهأ داقتعا نايب ىلإ فلؤملا لقتنا مث
 هب قطن امك وتسم هشرع ىلع عبسلا هتاوامس قوف هناحبس هللا نأب نودهشيو نودقتعي
 .هشرع ىلع هللا ءاوتساب تحرص ميركلا نآرقلا نم تايآ تس قاسو 7 هباتك

 ےس س ر
 َقَلَح ىلا َوُه# :ىلاعتو كرابت هللا لوق يهو ديدحلا ةروس يف ةعباس ةبآ كانهو ل

 )١( ةيأآلا :فهكلا ةروس ٠١ .

 2054/١1 ةيميت نبا مالسالا خيش ىواتف عومجم باتك نم (۲)
 باتكو ءاهدعب امو ۲۹۰ ص يرجالل ةعيرشلا باتك يف كلذ ىلع ةّنسلا نم ةلدألا رظنا (۴)

 .امهريغو ءاهدعب امو ۲١ ص ميقلا نبال ةيمالسإلا شويجلا عامتجا
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 . رتل لع وتسهم ىف سرلا توسل
 لج برلا نوقدصيو هب نونمؤيو ىلاعت هللا هتبثأ ام كلذ نم نوتبثي :لاق مث

 «هشرع ىلع هئاوتسا نم ىلاعتو هناحبس هقلطأ ام نوقلطيو «هربخ يف هلالج

 . هللا ىلإ هملع نولكيو هرهاظ ىلع هنورميو

 لوقلل هتياورو ءاهنع هللا يضر ةملس مأ لوقل هتياورب كلذ ىلع دهشتسا مث

 ٍشرمْلا لع نمحرلا # :ىلاعت هللا لوق نع لئس امل سنأ نب كلام مامإلا نع روهشملا

 ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا) :باجأف ؟ىوتسا فيك “ ©) وتس
 هللا همحر كلام مامإلا نأ ىتح (ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوقعم

 . ًالاض الإ كارأ ام :لاقو لئاسلا اذه جرخأ

 هلأس نم ًابيجم يلجبلا لضفلا نب نيسحلا يلع يبأل ًالوق فلؤملا ركذ مث

 دقو, نال هلق ام راد لإ عقلا انآ نم ترفل انا ةءاوعنألا يفرك دع

 .ها . ىوتسا فيك انربخي ملو هشرع ىلع ىوتسا هنأ هركذ لج انملعأ

 .مولعم ءاوتسالاف ؛هب ربخأ امك هشرع ىلع وتسم هللا نأ نوتبثي ةّنسلا لهأف

 كردي ال لقعلاو «هلالج لج هللا اهب انربخي ملف «ةلوهجم ءاوتسالا اذه ةيفيك نكلو

 وهو) :ءاوتسالا يف كلام ةباجإ دروأ ام دعب (ولعلا) هباتك يف يبهذلا لاق

 هءاوتسا نأو ءاهلهجن لب اهلقعن ال ءاوتسالا ةيفيك نأ :ةبطاق ةّئسلا لهأ لوق

 ضوخن الو قلذحتن الو قمعتن ال «هب قيلي امك هنأو «هباتك يف هب ربخأ امك «مولعم

 ناك ول هنأ ملعنو «فلسلا فقو امك فقنو تكسن لب ًاتابثإ الو ًايفن كلذ مزاول يف

 توكسلاو هرارمإو هرارقإ مهعسو املو «نوعباتلاو ةباحصلا هنايب ىلإ ردابل ليوأت هل

 )١( ةيالا :ديدحلا ةروس 4 .

  (۲)ةيالا :هط ةروس © .

 فن



 الو هئاوتسا يف الو هتافض يف هل لثم ال هلالج لج هللا نأ كلذ عم ًنيقي ملعنو «هنع

 ا

 راشأو انه اه هنإ ةيمهجلا تلق امك لوقت الو .قلخ نم تاب ىوتسا شرعا

 لك يف هتاذب ىلاعتو هناحبس هللا نأب لوقي نم“ ةيمهجلا ن نأ كلذو
 50 ناکم

 لوق ةميزخ نبا نع ظفاحلا هللا دبع يبأ مكاحلا قيرط نم فنصملا دروأ مث
 هنأو «تاومس عبس قوف هشرع ىلع ىوتسا دق لجو زع هللا نأب رقي مل نم هيف رفكي
 خل. .هقنع تبرض ًالإو hl E «مدلا لالح

 نأ (ةلطعملاو ا قعاوصلا) هباتك يف ميقلا نبا ركذ دقو

 ؛مهقفاو نمو ةيمهجلا الإ ةقيقح هشرع ىلع ىوتسا هللا نأ رقت ةمألا قرف عيمج

 مهلوق نالطب هللا همحر نيب مث .خلإ ٠. .هزاجم يف اوفلتخا مث زاجم وه اولاق مهنإف

 ظ ظ : ."””اهجو نيعبرأو نينا نم

 يف ةماخ تافنصم اع ل مهمحر كسلا له ةو ءاملع ضعي فل قو
 . مهمعازمو مههبش لاطبإو ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع درلا

 .147 ء١١٤۱ ص يبهذلل ولعلا رصتخم.رظنا (1)
N 2 (۲(اا يحاول باتكو  

e صم 4 (۳) 
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 نايتإلاو ءيجملاو لوزنلا

 هللا لوزن يهو «لاعفألا تافص نم ىرخأ تافص ركذ ىلإ فلؤملا لقتنا مث

 هناحبس برلا لوزن ثيدحلا باحصأ تبثيو :لاقف .هنايتإو هئيجمو ىلاعتو كرابت

 الو ليثمت الو «نيقولخملا لوزنب هل هيبشت ريغ نم ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو

 حيحصلا ربخلا نورميو «هيلإ هيف نوهتنيو ةَ هللا لوسر هتبثأ ام نوتبثي لب «ففييكت

 . هللا ىلإ هملع نولكيو هرهاظ ىلع هركذب دراولا

 الاو ء PB ثي كلذكو :لاقو

 2 Fg ng : هسا زع هلوقو 294 ةكحتلاَو
 ركذ ا اهيفو يليعامسإلا ركب يبأ خيشلا ةلاسر يف هأرق امب كلذ فلؤملا

 ءاش ولف «فيك الب ءاج ام ىلع هلك كلذب نمؤنو :نايتالاو ءيجملاو لوزنلا

 يذلا نع انففكو «همكحأ ام ىلإ انيهتناف ؛لعف كلذ ةيفيك انل نيبي نأ هناحبس

 ظ . خلإ . . . هباشتي

 ناسارخ ريمأ رهاط نب هللا دبع ريمألا نأ اهيف ةياكح هدنسب فلؤملا ىور مث

 رمأل لاقي ال :قاحسإ هباجأف لوزنلا ةيفيك نع يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ لأس

 . فيك الب لزني امنإ !فيك برلا

 كرابملا نب هللا دبع لأس مالس نب دمحم نأ اهيف ىرخأ ةياكح ًاضيأ ىورو
 :هلوقب كرابملا نبا هباجأف !هنم ناكملا كلذ ولخي سيلأ :لاقو لوزنلا ةيفيك نع

 . ءاشي فيك لزني

U O 

 ) )۲ةيالا :رجفلا ةروس 77.

Vo 



 يف لئس يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ نأ اهيف ةياكح اضيأ فلؤملا ىور مث

 . هتبثأ : لئاسلل لاقف ؟ةليل لك ىلاعت هللا لزني فيك : رهاط نب هللا دبع ريمألا سلجم

 زع هللا لاق :قاحسإ لاقف «قوف هتبثأ : لجرلا لاقف «لوزنلا كل فصأ ىتح قوف

 اذه بوقعي ابأ اي : هللا دبع ريمألا لاقف 74 ص اص ُكآَمْلَو كر ابو : لجو
 ؟مويلا هعنمي نم ةمايقلا موي ءيجي نمو !ريمألا هللا زعأ :قاحسإ لاقف «ةمايقلا موي

 لك برلا لوزن ربخو :لاقف هقرطو لوزنلا ثيدح ركذ ىلإ فلؤملا لقتنا مث
 قيرط نم نيحيحصلا يف جرخم «هتحص ىلع قفتم ربخ ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل
 .ةريره يبأ نع ةملس يبأو رغألا نع يرهزلا نع سنأ نب كلام

 سنأ نب كلام ىلإ قرط ثالث نم هدنسب ثيدحلا اذه فلؤملا ىور دقو

 . ةريره يبأ ىلإ هدنسب

 الك هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع وهف لوزنلا ثيدح صن امأو

 ليللا ثلث ىقبي نيح ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك يف ىلاعتو كرابت انبر لزني) :لاق
 ينرفغتسي نمو ؟هيطعأف ينلأسي نمو ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم :لوقيف رخالا
 . (؟هل رفغأف

 _ ةقباسلا قرطلا ادع  ةريره يبأ ىلإ ثيدحلا اذه قرط فلؤملا ركذ مث

 .ةريره يبأ ىلإ قرط تس ركذو

 نع قرط عست اهنم ركذو «ةريره يبأ ريغ ىلإ ثيدحلا اذه قرط ركذ م
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةرشع

 فورعملا ريبكلا ابا ىف اهديئاسنأب ا وا هذهو :لاق مث

 0 راصتنالاب

 .7؟ ةيآلا :رجفلا ةروس )١(

 . فلؤملل باتكلا اذه ىلع رثعأ مل (۲)

۷٦ 



 ةياور مث ةريره يبأ نع لوزنلا ثيدحل يعازوألا ةياور فلؤملا دروأ مث

 .ةريره يبأ نع ةناجرم نب ديعس

 .ةريره يبأ نع مزاح يبأ ةياور مث

 . ينهجلا ةعافر نع يئاوتسدلا ماشه ةياور مث

 ىلإ قرط ثالث اهنم .هدنسب ثيدحلل تاياور عبرأ فلؤملا دروأ اهدعبو

 .ةريره يبأ ىلإ ةعبار قيرطو «ةريره يبأو ديعس يبأ نع رغألا ملسم يبأ

 هللا لوزن يف اهنع هللا يضر ةملس مأل ارثأ نيقيرط نم هدنسب فلؤملا ىورو

 .ةفرع موي ىلاعت

 نم فصنلا ةليل ىلاعت هللا لوزن يف هتور اثيدح اهنع هللا يضر ةشئاعل ركذ مث

 ناس

 نب رهاط يبأ نع هدنسب لوزنلا يف اثيدح ىلاعت هللا همحر فلؤملا ىور مث

 نم ينهجلا ةبارع نب ةعافر ىلإ هدنسب ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم هدج نع ةميزخ
 . كلذ لبق هضعب فلؤملا ركذ دق ثيدحلا اذهو «قرط سمخ

 لوزنلا تقو نييعت نأ اندجو ةليل لك لوزنلا ثيدح تاياور ىلإ انرظن اذإو

 . تاياورلا نيب عمجلا وأ حيجرتلا ليبس ءاملعلا ذختا دقو

 ةياور) : يذمرتلا لاق .(هريغو ةريره يبأ نع تاياورلا تفلتخاو «تقولا

 فلتخا ةفلاخملا تاياورلا نأ كلذ يوقيو .(كلذ يف تاياورلا حصأ “"ةريره يبأ

 يدمزرتلا ننس رظنا (رخآلا يللا فلت ىق ني لجو دع هلا ل ةياوو اهننةوصقنلا (1)

°۹/۲. 
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 يف ترصحنا تاياورلا نأ كلذو . عمجلا قيرط مهضعب كلسو ءاهتاور ىلع اهيف

 ش س

 ٠ «لوألا ليللا ثلث ىضم اذإ :اهيناث ءرخآلا ليللا ل ا
 ثلثلا وأ فصنلا :اهسماخ .فصنلا :اهعبار .فصنلا وأ لوألا ثلثلا :اهثلاث

 ظ 00 .قالطإلا :اهسداس «ريخألا

 تناك نإف 3 يتلا امأو «ةديقملا ىلع ةلومحم يهف ةقلطملا تاياورلا امأف

 لا ني ةورتلل تناك نإو هيف ا ىلع مدقم هب موزجملاف كشلل وأ

 تاقوأ نوكل لاوحألا فالتخا بسحب عقي كلذ نأب تاياورلا نيب كلذب عمجيف

 ظ ل هرخأتو موق دنع ليللا لوخد مدقت فالتخاب قافالا يفو نامزلا يف فلتخت ليللا

 يف عقي لوقلاو وا تا یک قي فورا فرك دا دک 55-5

 . يناثلا ثلثلا يفو فصنلا

 ا ر تا ی نأ ىلع لحب : ليقو

 يف هب ملعأ مث هب ربخأف تقو يف رومألا دحأب ملعأ ب يبنلا نأ ىلع لمحيو

 . "7(هلعأ هللاو هنع كلذ ةباحصلا لقنف هب ربخأق رخآ تقو

 يف تدرو رخآلا ليللا ثلث ةياور نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقو
 نم ي يبنلا نع يورو «ملسمو ىراخلا ناخيشلا هيلع قفتا يذلا ثيدحلا
 :لاقو .ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع رتاوتم ثيدح وهف ؛ةباحصلا نم ةريثك ةعامج
 .(رخآلا ليللا ثلث يقب اذإ) هيف كش ال يذلاو

 ءلوألا ليللا ثلث ىضم اذإ ًاضيأ لوزنلا ركذ دق لَك يبنلا ناك ولف :لاق مل
 : ثالث ًاعاونأ لوزنلا نوكيو .قودصملا قداصلا وهو قح هلوقف ليللا فصتنا اذإو

 .ريسي فرصتب ۳۱/۳ رجح نبال يرابلا حتف باتك نم )١(

V۸ 



 ليللا ثلث يقب اذإ مث «غلبأ وهو فصتنا اذإ مث «لوألا ليللا ثلث ىضم اذإ لوألا

 . '”ةئثالغلا عاونألا غلبأ وهو

 ةفرع موي ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعت هللا لوزن يف مدقت امك فلؤملا ىور دقو

 ةحيحصلا ثيداحألا ركذي نأ ىلوألا ناكو ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع ًارثأ

 . كلذ يف ةي يبنلا ىلإ ةعوفرملا

 (ةفرع ةيشع لوزنلاب) هسفن ىلاعت هللا فصو) :ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 نع اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم حيحص يف اهضعبو ةحيحص ثيداحأ ةدع يف

 ؛ةفرع موي نم رانلا نم ًادبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام): لاق هنأ لَك يبنلا

 نب رباج نعو «"(؟ءالؤه دارأ ام :لوقيف ةكئالملا جب ساب کرا هلو

 ىلإ لزني هللا نإ ةفرع موي ناك اذإ) : ةا هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هللا دبع

 نم نيحاض ًاربغ ًاثعش ينوتأ يدابع ىلإ اورظنا :لوقيف ةكئالملا مهب يهابيف ءامسلا
 فت

 نودب  اهنع هللا يضر ةشئاع نع ًاثيدح فلؤملا دروأ ةملس مأ لوق دعبو

 نم فصنلا ةليل ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت هللا لوزن يف  هتداع ريغ ىلع دانسإ

 .دغلا نم راهنلا رخآ ىلإ نابعش

 هيف نكل اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا ضعب ننسلا لهأ ضعب ىور دقو

 . ””هجيرخت دنع يتأيس امك عاطقناو فعض

 قعاوصلا رصتخم ًاضيأ رظناو ءاهدعب امف ٤۷٠ /ه مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظنا )١(

 . 777/7 ةلسرملا

 . (ةفرع موي لضف باب ‹«جحلا باتك ؛7/9١1 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ (۲)

 . سمشلل نيزراب يأ (نيحاض) ىنعمو « 7١4 ص ثيدحلا جيرخت يتأيس (۳)

 )٤( مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظنا ©/ “/1, ۳۷٤.

 . ۲۲۷ ص رظنا (6)
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 لك لوزنلا ثيدح تاياور ىدحإل هتياور دعب ينوباصلا فلؤملا لقن دقو

 ثيدح يأ  هنع ةفينح وبأ لثس :لاق هنأ داشمح نب روصنم يبأ نع «ةليل
 قيلي الوزن لزني :مهضعب لاقو) :لاق مث .فيك الب لزني :لاقف  لوزنلا

 هنأل ؛يلمتلاو يلختلاب قلخلا لوزن لثم هلوزن نوكي نأ ريغ نم فيك الب ةيبوبرلاب
 هتاذ نوكت نأ ًاهّرنم ناك امك قلخلا تافص لثم هتافص نوكت نأ هرم هلالج لج
 هيبشت ريغ نم هتافصب قيلي ام بسح ىلع هلوزنو هنايتإو هئيجمف «قلخلا تاوذ لثم
 .(فيكو

 تابثإ يف (ديحوتلا) هباتك يف ةميزخ 5 ءامالل امالک ينوباصلا ىور مث

 .لوزنلا رابخأ يف درو امك ةيفيك الب لوزنلا

 يف قارعلاو زاجحلا ءاملع اهاور دنسلا ةتباث رابخأ ركذ باب) :لاق اممو
 قدصم هناسلب رقم ةداهش دهشنف ...ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ برلا لو
 یو مف رع ر ارا رک نب راينا لطب ىف اني ناف ديلا
 هنأ انملعأو ءايندلا ءامسلا ىلإ انقلاخ لوزن ةيفيك انل فصي مل ايب ًادمحم انيبن
 رمأ نم ةجاحلا هيلإ نيملسملاب ام نايب ال هيبن 90 لجو زع «لزني

 ..مهنيد

 هاور ام اهنمو «هتاياورو لوزنلا ربخ قرط نم ريثك داريإ فلؤملا 5 افغ
 اولبقو ةّئسلا لهأ هب ّرقأ هاي لوسرلا نع لوزنلا ربخ حص املف) :لاق هقيرط نم

 «هقلخ لوزنب هل ًاهيبشت اودقتعي ملو ب هللا لوسر هلاق ام ىلع لوزنلا اوتبثأو ربخلا
 هتاذ نأ امك قلخلا تافص هبشت هشت ال هناحبس هللا تافص نأ اودقتعاو اوققحتو اوملعو
 ًانعل مهنعلو ًاريبك ًاولع ةلطعملاو ةهبشملا لوقي امع هللا ىلاعت قلخلا تاوذ هبشت ال

 . (اريبك

 مل»



 هللا لوزن اوتبثأو هولبقو لوزنلا ثيدحب ةَّئسلا لهأ رقأ دقف فنصملا ركذ امكو

 لوزنب ليثمت الو هيبشت نودب هب قيلي ام ىلع ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ العو لج

 .«لوهجم ريغ ءاوتسالا) :سنأ نب كلام لاق امكو «فييكت الو ليطعت الو قلخلا

 نم اهريغو ءيجملاو نايتإلاو لوزنلا يف لاقي كلذكف «(لوقعم ريغ فيكلاو

 وه اذهف تاذلا يف لوقلاك تافصلا يف لوقلاو «ةيلعفلاو ةيتاذلا ىلاعت هللا تافص

 . ملسملا ىلع بجاولا

 اذهب ناميإلا) :لوزنلاب ناميإلا نع (ةعيرشلا) هباتك يف يّرْجالا ركب وبأ لاق

 . ةلزتعملا لإ اذه ذري الو ؟لزني فيك :لوقي نأ لقاعلا ملسملا عسي الو «بجاو

 نع تحص دق رابخألا نأل فيك الب بجاو هب ناميإلا :نولوقيف قحلا لهأ امأو

 انيلإ اولقن نيذلاو «ةليل لك ايندلا ءامسلا ىلإ لزني لجو رع هللا نأ ةه هللا لوسر
 ةاكزلاو ةالصلا ملعو مارحلاو لالحلا نم ماكحألا انيلإ اولقن نيذلا مه رابخألا هذه

 نئسلا هذه مهنم اولبق كلذ مهنم ءاملعلا لبق امكو «داهجلاو جحلاو مايصلاو

 . '”(هنم نورّذحيو هنورذحي ثيبخ لاض وهف اهدر نم :اولاقو

 مهلك اسفن نيرشعو ةعست ةباحصلا نم ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ركذ دقو

 . ''”لوزنلا ثيدح اوور

 عطقأ رتاوتم كلذو ءاءزج لوزنلا ثيداحأ يف تفلأ دقو) :يبهذلا لاقو
E 

 اهتمئأو ةمألا فلس قفتا) :لوزنلا ثيدح نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 .'*”(لوبقلاب هيقلتو كلذ قيدصت ىلع ثيدحلاو ةّنسلاب ملعلا لهأو

 )١( ص يرجالل ةعيرشلا باتك نم ٠٦.
 . ۲۳١ ۰۲۳۰ /۲ ةلسرملا قعاوصلا رصتخم رظنا (۲)

 . ١١١ ص يبهذلل ولعلا رصتخم (۳)

 )٤( ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظنا 8/ ۳۲۲ .

 ١م



 نود ىلاعت هللا تافصب ناميإلا بوجو ىلع لدي ام انل لقني فنصملا رمتساو
 صفح يبأ نبا هللا دبع يبأ باتك يف ه هأرق ام لقن دقف .ةيفيكلا نع لاؤسلا
 ىلاعت هلل ءيجملا ةفص اوركنأ نيذلا عم ةفينح يبأ نب دامح ةياكح نع يراخبلا

 الكف .ةكئالملا ءيجم ركني نم نورفكُي مهنأل كلذ ركني نم ريفكتب مهل همازلإو

 أ :يمهجلا كل لاق اذإ :روهشملا ضايع نب ليضفلا لوق ًاضيأ لقنو
 . ءاشي ام لعفي برب نمؤأ انآ : تنأ لقف «هناکم نع لوزي برب نمؤأ ال

 دارأ) :ةيميت 75 مالسإلا خيش هلقن امك (ةّنسلا) يف مرثألا ا لاق
 لاعفألا هب موقت ال هنإ لوقي يذلا يمهجلا ةفلاخم هللا همحر ضايع نب ليضفلا

 نم كلذ ريغ الو ءاوتسا الو لوزن الو ءيحجم الو نايتإ هنم روصتي الف .ةيرايتخالا

 ءاشي ام لعفي يذلا برلاب نمؤي نأ ليضفلا هرمأف . .هب ةمئاقلا ةيرايتخالا لاعفألا
 ل 31( ا كايلألا نب

 تا

 ٠ عدبلا كرتو ةلسلا موزل -

 . ثيدح ديزي ىور دقف . راج , ديزي سلجم يف لصح ام فلؤملا دروأ

 غيبصب كهبشأ ام :لاقو ديزي بضغف ؟ثيدحلا اذه ىنعم ام : لجر هلأسف ةيؤرلا

 اذإ) :لاق نأ ىلإ ؟اذه فيك يردي نمو ؟كليو «هب لعف ام لثم ىلإ كجوحأو

 ملو هومتعبتا نإ مكنإف ؛هيف اوعدتبت الو هوعبتاف اب هللا لوسر نع ثيدحلا متعمس

 . (متكله اولعفت مل نإو «متملس هيف اورامت
 هيلإ راشأ يذلا وهو  يقارعلا لسع نب غيبص ةصق فلؤملا قاس اذه دعبو

 .همالك يف نوراه نب ديزي ظ

 .۳۷۷ /8 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم باتك نم 0(
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 نب رمع لأسف .نارقلا هباشتم نع لأسي ناك ًاغيبص نأ :ةصقلا هذه صخلمو

 ؛امهدعب امف 2١4 9 ارقو تليف © اورد ِتيِرَّدلاَو 8# :ىلاعت هلوق نع باطخلا

 ةسلاجم هيلع مرحو «ةرصبلا ىلإ هب ثعبو ءاديدش ًابرض هبرض مث «رمع هباجأف

 . مهتسلاجمب رمع هل نذأف باتو هيأر نع عجر ىتح :2"”سانلا

 نإف) :ةصقلا هذه ىور نأ دعب (ةعيرشلا) باتك يف يرجالا ركب وبأ لاق دقو

 حت قحتسا "74 92 ارقو تكمل 9 اورد تبدل ريسفت نع لأس نمف : لئاق لاق

 ببسب هنع هللا يضر رمع برض نكي مل :هل ليق ؟ةرجهلاو هب ليكنتلاو «برضلا

 نارقلا هباشتم نم هنع لأسي ناك ام هنع هللا يضر رمع غلب امل نكلو ءةلأسملا هذه

 نأ ملعو ‹هعفن هيلع دوعي ال امب هسفن لغش دق «نوتفم هنأ ملع هاري نأ لبق نم

 ننس ملع بلطتو «هب ىلوأ مارحلاو لالحلا نم تابجاولا ملع بلطب هلاغتشا

 هنع هللا يضر رمع لأس هعفني ال ام ىلع لبقم هنأ ملع املف «هب ىلوأ ةا هللا لوسر

 هتيعر دقفت هيلع بجي عار هنأل ؛هريغ رذحي ىتحو «هب لكني ىتح هنم هنكمي نأ هبر

 .*”(هنم لجو رع هللا هنكمأف «هريغ يفو اذه يف

 كرتو «نيدلا يف عدبلا نع يهنلا يف ةمئألا لاوقأ ضعب فلؤملا دروأ مث

 . ةّئسلا عابتاب رمألاو «لادجلاو ءارملا نع دعبلاو «ءاوهألا

 نع لئس املف ‹عدبلا نع هيف رذحي ًالوق سنأ نب كلام مامإلا نع ىور دقف

 ا ناقيآلا :تايراذلا ةروبس. :(1)

 لجر هيلع حلأ اذإ سابع نبا ناكو : غيبص ةصق ركذ دعب ةيميت نبال ليلكإلا ةلاسر يف ءاج (۲)

 رظنا . غيبصب رمع عنص امك كب عنصي نأ كجوحأ ام :لوقي سنجلا اذه نم ةلأسم يف

 . ىربكلا لئاسرلا ةعومجم نمض 4 /۲ ليلكإلا ةلاسر

 .۲ ء١ ناتيالا :تايراذلا ةروس (۳)

 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ يف هلاق ام ًاضيأ رظناو /4 :ص يرجالل ةعيرشلا باتك رظنا (4)

 . ىربكلا لئاسرلا ةعومجم نمض ٠۳٤/۲ ٠١ ليلكإلا ةلاسر
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 هتردقو هملعو همالكو هتافصو هللا ءامسأ يف نوملكتي نيذلا مه) :لاق عدبلا نلهأ

 .(نوعباتلاو ةباحصلا هنع تكس امع نوتكسي ال

 مزلا) : باجأف ءاوهألا نم ءيش نع لئس هن أ زيزعلا دبع نب رمع نع یورو

 . (كلذ ىوس امع ةلاو .يبارعألاو «باّنكلا يف يبصلا نيد

 هريسفتف هباتك يف هسفن هب هللا هفصو ام لك) :هلوق ةنيبع نب نايفس نع یورو

ee 

Ty 

 در (تءاج امك اهوُرمأ مهنع هللا يضر مهلوقف) : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 امك اهورمأ) مهلوقو :لاقو .ةلثمملا ىلع در (فيك الب) :مهلوقو «ةلطعملا ىلع
 ءناعم ىلع ةلاد ظافلأ تءاج اهنإف «هيلع يه ام ىلع اهتلالد ءاقبإ يضتقي (تءاج
 موهفملا نأ داقتعا عم اهظفل اورمأ :لاقي نأ بجاولا ناكل ةيفتنم اهتلالد تناك ولف
 «ةقيقح هيلع تلد امب فصوي ال هللا نأ داقتعا عم اهظفل اورمأ وأ «دارم ريغ اهنم

 فيكلا يفن ذإ (فيك الب) ذئنيح لاقي الو تراس ابك تاما دق نوكت الف ذئايحو

 e امع

heh 

 ًايرغ أدب نيدلا اذه نإ) :ةيب لوسرلا ثيدح فلؤملا ىور كلذ دعبو
 ذلا :لاق ؟ءابرغلا نمو هللا لوسر اي ليق .ءابرغلل ىبوطف أدب امك ًابيرغ دوعيسو

 . ٤۲ 89 /© ةيميت نبا مالسالا خيش ىواتف عومجم رظنا )01(
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 .ةّنسلا عابتا لضف يف ًالوق مالس نب مساقلا ديبع يبأ نع ىور مث

 ملعلا نم نإف) :لوقي هيفو ملع ريغب لوقلا مدع يف دوعسم نبال لوق دروأو
 .(ملعأ هللا :ملعي ال امل لوقي نأ

 نب رمع عم هتصق يظرقلا بعك نب دمحم نع هدنسب فلؤملا ىور هدعبو

 اثيدح هنع هللا يضر سابع نبا نع بعك نب دمحم اهيف ىور هللا همحر زيزعلا دبع

 وهو ثيدحلا رخا يف درو ام وه يل رهظي امك هيف دهاشلاو لكك لوسرلا نع ًاليوط
 فلتخا رمأو «هوبنتجاف هيغ ْنِّيِب رمأو «هوعبتاف هدشر نيب رمأ :ةثالث رمألا) :هلوق

 . (لجو رع هللا ىلإ هولكف هيف

 امك هفعض مهضعبو .هلطبأ مهضعبف ثيدحلا اذه يف ءاملعلا ملكت دقو

 . هجيرخت دنع يتأيس

 ام ىلع ىلاعت هلل تافصلا تابثإ ثحبم يف مالكلا نم فلؤملا يهتني اذهبو

 يف درو امم اذهب قلعتي امو «ةيفيكلا نع لاؤسلا نود كلذب ناميإلاو هب قيلي

 ىلاعت هللا نيد يف لوقلا مدعو «درو ام ىلع راصتقالاو ةّنسلاو باتكلاب ماصتعالا

 . تافصلاو ءامسألا باب يف ةصاخ ملع ريغب

 يف ثحبي وهف هتيمهأل ثحبملا اذه نايب يف هللا همحر فلؤملا ضافأ دقلو

 هذه ضعبل نيركنملا ىلع درلاو ىلاعت هللا تافص يف ةّلسلا لهأ بهذم ريرقت

 . مهتشقانمو تافصلا

 ا

 رخآلا مويلاب ناميإلا

 رخالا مويلاب ناميإلاب قلعتي رخآ لصف ىلإ ىلاعت هللا همحر فلؤملا لقتنا مث
 هللا ربخأ ام لكبو «ةمايقلا موي توملا دعب ثعبلاب ةّئسلاو نيدلا لهأ نمؤيو :لاقف

 اميف قلخلاو هيف دابعلا لاوحأ فالتخاو «قحلا مويلا كلذ لاوهأ نم هناحبس هب
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 ‹لئامشلاو ناميألاب بتكلا ذخأ نم : لئاهلا مويلا كلذ يف كلانه هنوقليو هنوري
 ميظعلا م ويلا كلذ يف ةدوعوملا لبالبلاو لزالزلا رئاس ىلإ «لئاسملا نع ةباجإلاو
 ريخلا نم رذلا ليقاثم اهيف يتلا a ربو تاريخلاو درعا نابل ماقملاو

 .اهريغو رشلاو

 ثيدح يف ةروكذملا ةتسلا ناميإلا 7 دحأ ىلإ اذه همالكب فلا ريب

 .رخآلا مويلاب ناميإلا وهو «' ”روهشملا ليربج

 . ةمايقلا موي توملا دعب ثعبلا : مويلا كلذ رومأ نم فلؤملا ركذ دقو

 هللا ربخأف «ةميلسلا ةرطفلاو لقعلاو ةّنسلاو باتكلا هيلع لد داعملاب ناميإلاو

 روس بلاغ يف نيركتملا ىلع درو هيلع ليلدلا ماقأو زيزعلا هباتك يف هنع هناحبس
 ظ ظ ( .؟"نارقلا

 هنو ىل وه هللا ناب كلذ » :ىلاعت هلوق ثعبلا لوصح ىلع ةلادلا تايآلا نمو
 يف نم ثٿ ها E نو 9 یی وی یک ل منو وما ب
 ديال مک ن1 3ا الگ تق : دونر 4 رن
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 ۱/۱ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) رظنا هحيحص يف يراخبلا ثيدحلا اذه جرخأ )010(

 نع ٤۷۷۷( ثيدحلا مقر ريسفتلا باتك ه١/8 6٠. ثيدحلا مقر ناميإلا باتك
 نع (ناميإلا باتك ١56 ا يوونلا حرشب ماسه حيحص) رظنا ملسمو «ةريره يبأ

 .ةريره يبأ نعو باطخلا نب رمع

 ."89 ص ةيواحطلا حرش رظنا (9)
 .۷ ؛5 ناتيالا :جحلا ةروس (۳)

 ظ ظ .۷ ةيالا :نباغتلا ةروس (5)
 امو 18/5 لوبقلا جراعم باتك اثم رظنا ةّنسلاو باتكلا نم ثعبلا ةلدأ يف تئش نإ رظنا )١(

 ظ .اهدعب

 مك



 اذإ) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي .ًاعم حاورألاو داسجألاب نوكي ثعبلاو

 برل مهروبق نم اوماقو اهداسجأ ىلإ حاورألا تديعأ ىربكلا ةمايقلا موي ناك

 . ''”(ىراصنلاو دوهيلاو نيملسملا دنع هيلع قفتم نادبألا داعمو) : لاق مث (نيملاعلا

 كلذو «لئاسملا نع ةباجإلاو لئامشلاو ناميألاب باتكلا ذخأ فلؤملا ركذو

 : قاقشنالا ةروس يف العو لج لاق امك ةمايقلا موي قئالخلل ىلاعت هللا ةبساحم دنع

 OLE HOLE ر
 E E 0 چ مس( رھ رو میک قوأ
 نأ ىلإ €4 ةّياَسِح ٍقلُم فأ فأ تنتظ نإ € هين اا یک ا أ َنَماَأَف ©

 نه يَ ا یاس ام رئ دلو و يك تأ ل قب دي دلني هب نأ و : لاق
 . '؟ 009 ةيضاَقْل 057

 بوصنملا رسجلا وهو .طارصلا :مويلا كلذ رومأ نم فلؤملا ركذ اممو

 . مهلامعأ ردق ىلع سانلا هيلع رمي منهج نتم ىلع

 نع هريغو ةريره يبأ نع امهريغو ناخيشلا هجرخأ ام هيلع لدي اممو

 نوكأف منهج يرهظ نيب طارصلا برضيو) :هيفو ةمايقلا موي ثيدح يف ةي يبنلا

 مهللا :ذئموي لسرلا ىوعدو «لسرلا لإ ذئموي ملكتي الو ء«زيجي نم لوأ يتمأو انأ
n 

 )١( ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم باتك نم 5/ ۲۸٤ .

 . ٠١ 1 تايالا :قاقشنالا ةروس (؟)

 2١19 7١. ناتيالا :ةقاحلا ةروس (۳)

 .۲۷ 275 278 تایآلا :ةقاحلا ةروس (4)

 طارصلا باب «قاقرلا باتك 458/١1١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ (ه)

 باتك ٠۲٠ ١ /۳ يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو ٠٥۷۳( ثيدحلا مقر منهج رسج

 .ملسمل ظفللاو (ناميإلا
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 : هيفو لَك ىبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع ًاضيأ هاجرخأ امو

 نوكت ءافيقع ةكوش اهل ةحطلفم ةكسحو بيلالكو فيطاطخ هيلع “"ةلزَم ةضحدَم
 ليخحلا ديراجاكو ىرئاكو E .«نادعسلا اهل لاقي دجنب
 مهرخآ رمي ىتح منهج ران يف ' ٩ رسودكمو «شودخم جانو مّلَسُم جانف «باكرلاو

 ا في تحسن

 كو ا ا اا طارصلا ا اذإو

 ما : قلك هللا لوسر

 نذأ اوُُقُنو اوبذه اذإ ىتح ءايندلا يف مهنيب تناك ٌملاظم ضعب نم مهضعبل صقيف

 هنم ةنجلا ىف هلزنمب ىدهأ مهدحأل هديب دمحم سفن يذلاوف «ةنجلا لوخد يف مهل
 . (ایندلا ىف ناك هلزنمب

 وهو «دابعلا لامعأ هب نزوت يذلا نازيملا :مويلا كلذ رومأ نم فلؤملا ركذو
 ٠ .طارصلا لبق

 مدل طْسِقْلا نورا عو :ىلاعت هللا لوق نازيملا توبث ىلع ةلدألا

 تضحد هنمو رقتست الو مادقألا هيف لزت يذلا عضوملا وهو دحاو ىنعمب ةلزملاو ضحدلا (؟)
 .۲۹/۳ ملسم حيحصل يوونلا حرش . .اهل تابث ال يأ ةضحاد ةجحو «تلام يأ سمشلا

 ١68(. /4 ةياهنلا) طقسف هئارو نم عفد اذإ ناسنإلا سّدكت :لاقي .عوفدم يأ :سودكم (۲)
 ۲٤ مقر باب ديحوتلا باتك 471١/١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ (۳)

 (ناميإلا باتك ۰ «۲۹/۳ يوونلا حرشب ملسم حيحص) م (4“74 ثيدحلا مقر
 . يراخبلل ظفللاو

 موي صاصقلا باب قاقرلا باتك 46 ١١/ يرابلا حتف عم يراخبلا يحص) يراخبلا هجرخأ (5)
 .(587ه ثيدحلا مقر ةمايقلا
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 توه اوي سام ڊڪ لاني تاك نو انس سف تيوس س وع د سا جرا سرس
 ْتَّشَح نمر © تيخيئملا مه کوا ۂنیزوم تلق نمَه# : هلوقو 40 ی ب
 1 74 7 آ منهج يف هس 2 4 ورح نبذل سير وأ م E م

 فيلا .يقيقح نازيم هنأو «نازيملاب ناميإلا ىلع ةّئسلا لهأ عمجأ دقو

 ب اا

 ناميإلا ىلع ةّنسلا لهأ عمج أ :جاجزلا قاحسإ وبأ لاق) يرابلا حتف يف ءاج

 ليميو ناتفكو نان هل لا .ةمايقلا موي نزوت دابعلا لامعأ نأو «نازيملاب

 باتكلا اوفلاخف «لدعلا نع ةرابع وه اولاقو نازيملا ةلزتعملا تركنأو «لامعألاب

 مهلامعأ دابعلا ىريل لامعألا نزول نيزاوملا عضي هنأ ربخأ ىلاعت هللا نأل ةّئسلاو

 ءانب نازيملا ةلزتعملا تركنأ :كروف نبا لاقو «نيدهاش مهسفنأ ىلع اونوكيل ةلثمم

 ضعب ىور دقو :لاق .اهسفنأب موقت ال ذإ اهنزو ليحتسي ضارعألا نأ ىلع مهنم

 . "””(اهنزيف اماسجأ ضارعألا بلقي ىلاعت هللا نأ سابع نبا نع نيملكتملا

 هللا نأ الإ ًاضارعأ تناك نإو لامعألا يه : ليقف نازيملا يف عضوي يذلا امأو

 يف ءاج امك لامعألا باتك نزوي :ليقو «قبس امك ًاماسجأ ةمايقلا موي اهبلقي ىلاعت

 نزوي :ليقو «(ةفك يف ةقاطبلاو «ةفك يف تالجسلا عضوتف) هيفو “ةقاطبلا ثيدح

 )١( ةيالا : ءايبنألا ةروس ٤١ .

 11739 نانيألا :ةوضؤملا ةزوس' ©

 . ۳۸/٠۳ ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف باتك نم (۳)

 (؟5179 ثيدحلا مقر ناميإلا باتك ۲٤۲/٩ يذمرتلا ننس) يذمرتلا ثيدحلا اذه جرخأ (:4)

 ثيدحلا مقر دهزلا باتك ”١57/7 هجام نبا ننس) هجام نباو «نسح ثيدح لاقو

 لاقو (ناميإلا باتك 5/١ كردتسملا) مكاحلاو (؟1/7١ دنسملا) دمحأ مامالاو ۰

 يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع عيمجلا .يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع حيحص

 . هنع هللا
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 ies ميظعلا لجرلا يت وتأيل نا) #2 لوسرلا لوق يف ءاج امك لمعلا 558

 ٍةَميِقَل دي م مين اله ) اؤرقا :لاقو ءةضوعب حانج هللا دنع نزي الف ةمايقلا موي
 . و

 كلذ نوكي نأب راثآلا هذه نيب عمجلا نكمي دقو) :هللا همحر ريثك نبا لاق ظ
 هللاو اهلعاف نزوي ةراتو ءاهلاحم لزوت ةراتو ءلامعألا نزوت ةراتف ًاحيحص هلك

 رب كفاعله ماس ةكئالملا اهتبتك يتلا بتكلا اهب د دوصقملاو
 رفا © درشم هلق اه ٍةَمَِتلا مول حو يقنع ىف وريم هلأ ننإ لَو » :العو ماس هو سوس و ولع م م

 ذخؤت مث 46 ترش فحصل ادو $ : لاقو 469 ايس کم مولا يفت فک كبت
 . لئامشلا وأ ناميألاب فحصلا هذه

 هلوق هب دصقي هنأك (رشلاو ريخلا نم رذلا ليقاثم اهيف يتلا) فنصملا لوقو

 لاش لَم َعي سو ْءَرَي اريح ورد َلاَسَقِْم لَمَعي نم » : ةلزلزلا ةروس يف ىلاعت
e 

 مقر ريسفتلا باتك 455/8 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا ثيدحلا اذه جرخأ )١(
 ةنجلاو ةمايقلا ةفص باتك 174/17 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو (4174 ثيدحلا
 . هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (رانلاو

 2 1١. © ةيالا :فهكلا ةروس (۲)

 . فرصتب ١/ 7١ ريثك نبا ريسفت باتك نم (۳)
 ۲٠۳/١۱.. قباسلا ردصملا ()

 ٠١. ء۳١ ناتيالا :ءارسإلا ةروس (5)

 . ٠١ ةيالا :ريوكتلا ةروس (0)

 ۸ «۷ ناتيآلا :ةلزلزلا ةروس )۷)



 يف ينيرافسلا دمحم خيشلا لاق دقف .داعملا بتارم ءاملعلا ضعب ركذ دقو

 مايقلا مث رشحملا مث روشنلاو ثعبلا داعملا بتارم نأ ملعا) : (ةيهبلا راونألا عماول)

 مث لامشلاب اهذخأو نيميلاب اهذخأو فحصلا رياطت مث «ضرعلا مث نيملاعلا برل

 .ها ."(نازيملا مث باسحلاو لاؤسلا

 له ءاملعلا فالتخا يبطرقلا لقن دقف ضوحلا امأو «نازيملا دعب طارصلاو

 :لاقف نازيملا لبق ضوحلا نأ حجرو «نيلوق ىلع ؟هدعب وأ نازيملا لبق وه

 طارصلا ىلع مدقيف مهروبق نم ًاشاطع نوجرخي سانلا نإف «هيضتقي ىنعملاو)
 . "”(ملعأ هللاو نازيملاو

 هللا هامسو ميركلا نآرقلا يف اريثك هركذ درو يذلا مويلا كلذ لاوهأ نمو

 نيلوألا سنإلاو نجلا نم قلخلا عيمج فوقو هلاوهأ نم «ءامسأ ةدعب ىلاعت

 منم زوافن ملف مهركحو » :ىلاعت هللا لوقي ءشوحولا ىتح دحاو ديعص يف نيرخالاو
 اذه يف ثيداحألاو تايالاو “4 © ترشح شوا إو :لوقيو € 9 ادع

 هلاوهأ نم هب هللا ربخأ ام لكبو «قحلا مويلا اذهب ناميإلا بجيف ؛ةمولعمو ةريثك

 ءدابكألا بيذت ةميسج دئادشو ةميظع لاوهأ مويلا اذه يفف «هيف لصحي امو

 هيلع دقعناو ةّنسلاو باتكلاب تباث قح وهو «دالوألا بيشتو «عضارملا لهذتو
 جا

 ةنجلا لوخدو رثوكلاو ضوحلاو ةعافشلا مويلا اذه يف لصحي اممو

 . فلؤملا اهركذ دقو «رانلا وأ

 ينيرافسلا دمحأ نب دمحم خيشلل ةيرثألا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا عماول باتك نم )١(

۲/ . 

 .707/؟ يبطرقلل ةركذتلا باتك رظنا (۲)

 . ٤١ ةيالا :فهكلا ةروس (۳)

 .ه ةيالا :ريوكتلا ةروس (4)

 .اهدعب امف ۱۹٤/۲ لوبقلا جراعم ءاهدعب امف ۱۹۸/۲ ةيهبلا راونألا عماول رظنا )٠(

۹۱ 



 لهآ يبنذمل هلك لوسرلا ةعافشب ةّنسلاو نيدلا لهأ نمؤيو :لاق دقف

 ىور مث . ب هللا لوسر نع حيحصلا ربخلا هب درو امك رئابكلا يبكترمو «ديحوتلا
 لهأل يتعافش) :لاق ي يبنلا نع هنع هللا يضر كلام نب سنأ ثيدح هدئسب

 نع امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح ًاضيأ هدنسب ىور مث (يتمأ نم رئابكلا
 ترتخاف ةنجلا يتمأ رطش لخدي نأ نيبو ةعافشلا نيب تريخ) :لاق ايب يبنلا
 نيثولتملا نيينذملل اهنكلو ال < ‹ نيقتملا ني نينمؤملل اهنورتأ ‹ىفكأو معأ اهنأل ةعافشلا

 . (نيئاطخلا

 يتعافشب سانلا دعسأ نإ) هيفو ةريره يبأ ثيدح نيقيرط نم هدنسب ىور مث
 . (هسفن لبق نم اصلاخ هللا الإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا موي

 ةعافش وهو عونلا اذه لإ ةعافشلا عاونأ نم هللا همحر فلؤملا ركذي ملو
 .ديحوتلا لهأ نم نيبنذملاو رئابكلا لهأل هيَ لوسرلا

 ديعس يبأ نعف «نينمؤملاو نييبنلاو ةكئالمللو ة4 انيبنل ةماع ةعافشلا هذهو

 ةكئالملا تعفش لجو رع هللا لوقيف) :هيفو يي يبنلا نع هنع هللا يضر يردخلا
 رانلا نم ةضبق ضبقيف نيمحارلا محرأ الإ قبي ملو «نونمؤملا عفشو نويبنلا عفشو

 ثيدحلا “(طق ًاريخ اولمعي مل ًاموق اهنم جرخيف

 ةلزتعملا ىلع درللو «راصتخالل طقف عونلا اذه ركذ ىلع فلؤملا راصتقاو
 لهآ يف هريغو ةي لوسرلا ةعافش نوركني مهف ؛ ةعافشلا هذهل نيركنملا جراوخلاو

 .٠ رل ا ئابكلا ْ 00

 ىهو الي دمحم انيبنب ةصاخلا ىمظعلا ةعافشلا ىرخألا ةعافشلا عاونأ نمو

 )١( يوونلا حرشب ملسم حيحص) ليوطلا يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم ملسم هجرخأ ۳/۲٠
 (ناميالا باتك :

 .717/؟ ةيهبلا راونألا عماول ء۸۷ ۱۸۲ ص ةيواحطلا حرش رظنا ()

۹۲ 



 . هيلإ يهتنت ىتح ءايبنألا عجارتت نأ دعب مهنيب ىضقي ىتح فقوملا لهأ يف هتعافش

 . "'”مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ةعامج نع امهريغو نيحيحصلا يف كلذ درو امك

 بلاط ىبأ همع ىف هتعافشك هقحتسي نمع باذعلا فيفخت یف یب هتعافشو

 ىف لعجيف ةمايقلا موي ىتعافش هعفنت هلعل) :لاقف همع هدنع ركذو اك ىبنلا وا

 .("هغامد هنم يلغي هيبعك غلبي رانلا نم ''”حاضحض

 .رثوكلاو ضوحلاب نونمؤي ةّنسلا لهأ نأ فلؤملا ركذ مث

 موي يي يبنلل دوروملا ضوحلا تابثإ يف ةي لوسرلا ثيداحأ ترتاوت دقو

 : ةفاسقلا

 نيدلا لالج ظفاحلا لاق ) :ينيرافسلل (ةيهبلا راونألا عماول) باتك يف ءاج

 نيسمخو ةعضب ةياور نم ضوحلا و درو) :(ةرفاسلا رودبلا) هباتك يف يطويسلا

 مهريغو نورثكملا ةباحصلا ظافحو «نودشارلا ةعبرألا ءافلخلا مهنم ًايباحص

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 باب «ءارسإلا ةروس «ريسفتلا باتك ۳۹١ /۸ يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف ًالثم يظنا

 باتك ءاهدعب امو ۳ .ملسم حيحصل يوونلا حرش ٠٤۷١١ ثيدحلا مقر ٠٠ مقر

 : .ناميإلا

 نبال ةياهنلا باتك .رانلل هراعتساف «نيبعكلا غلبي ام ءاملا نم ٌقَر ام :لصألا يف حاضحضلا

 ۷١/۳. ريثألا

 «بلاط يبأ ةصق باب «راصنألا بقانم باتك ۲۹۳/۷ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص

 يبأل يي يبنلا ةعافش باب «ناميإلا باتك ۸١/۳ يوونلا حرشب ملسم حيحص

 . هببسب هنع فيفختلاو بلاط

 امو 74١ ص ةميزخ نبال ديحوتلا باتك :ًالثم رظنا اهتلدأو ةعافشلا عاونأ ةفرعم نم ديزملل
 ةيهبلا راونألا عماول باتك ءاهدعب امو ١18٠١ ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش باتك ءاهدعب

 .اهدعب امف ۲

۹۳ 



 .ها .؟(ادحاو ًادحاو مهنع ثيداحألا ركذ مث (نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر

 ناخيشلا هجرخأ ام هتفصو ضوحلا تابثإ يف ةي لوسرلا نع درو اممو

 ' لاق :لاق امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نم امهريغو

 نم بيطأ هححبرو .نبللا نم ضيبأ ەؤام ‹رهش هریسم يضوح) : يع هللا لوسر

 ا ترق هر تالا موجنك "هنازیکو «كشملا

 هللا يضر كلام نب سنأ نع هريغو يراخبلا هجرخأ ام رثوكلا يف درو اممو

 ردلا بابق هاتفاح رهنب انأ ذإ ةنجلا يف ريسأ انأ امنيب) :لاق لَك يبنلا نع هنع

 هييط اذإف «كبر كاطعأ يذلا رثوكلا اذه :لاق ؟ليربج اي اذه ام :تلق «فوجملا

 ا كع يطا

 انيب) :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ 520000

 ام :انلقف ًامستبم هسأر عفر مث ةءافغإ ىفغأ ذإ انرهظأ نيب موي تاذ ةَ هللا لوسر

 نمحرلا هللا مسب او روف ًافنا يلع تلزنأ : لاق ؟ هللا لوسر اي ككحضأ

 وه كلئنإَع کپ () راو كبر لصف ©9 روک آ٢ کیا نإ :ميحرلا
 رهن هنإف :لاق . ملعأ هلوسرو هللا انلقف ؟رثوكلا ام نوردتأ : لاق اق مث 4( بألا

 ضوحلا ر ء١۱۹٠ ۱۹٤/۲ ينيرافسلل ةيهبلا راونألا عماول باتك نم )١(
 امو ۲۹۱/۲ ءاهدعب امو م” ريثك نبال محالملاو نتفلا يف ةياهنلا باتك :رثوكلاو

 .اهدعب امو ۲۳ ا e ءاهدعن

 ظ ( . هتينا يأ ١)

 ضوحلا يف باب قاقرلا باتك 457/1١١ يرابلا حتف ا ر يراخبلا هجرخأ (۳)

  ظفللاو (لئاضفلا باتك ٠١/٠١ يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو (561/9 ثيدحلا مقر
 راحل

 كا هبط أ )0(

 )٥( يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ١١/ 444ثيدحلا مقر «قاقرلا بانك 681(.

 .۳ ء۲ ء۱ تایآلا :رثوكلا ةروس (5)
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 هتينا «ةمايقلا موي يتمأ هيلع درت ضوح وهو «ريثك ريخ هيلع لجو زع يبر هيندعو
 ام يردت ام :لوقيف يتمأ نم هنإ بر :لوقأف مهنم دبعلا ''”جلتخُيف موجنلا ددع

 ا فندحا

 يف رجح نبا لقن دقو «ضوحلا ىلع رثوكلا ظفل قالطإ هيف ثيدحلا اذهو
 نأ حيحصلا) :(ةركذتلا يف) لاق هنأ يبطرقلا هللا دبع يبأ نع (يرابلا حتف)

 ءةنجلا لخاد رخآلاو ء«طارصلا لبق فقوملا يف امهدحأ نيضوح هيب يبنلل

 ةنجلا لخاد رهن رثوكلا نأل ءرظن هيفو) : رجح نبا لاق مث "(ارثوك ىمسي امهالكو

 . خلإ '“(. . .هنم دمي هنوكل رثوك ضوحلا ىلع قلطيو «ضوحلا يف بصي هؤامو

 .ًاضوح يبن لكل نأ ثيداحألا ضعب يف درو دقو

 جرخأ نكل ضوحلاب كي انيبن صاصتخا رهتشا :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 يف فلتخا هنأ ىلإ راشأو “(اضوح يبن لكل نإ) هعفر ةرمس ثيدح نم يذمرتلا
 كلذ يف تاياورلا ضعب رجح نبا ركذ امدعبو (حصأ لسرملا نأو هلاسرإو هلصو

 مل هنإف «هضوح يف هئام نم بصي يذلا رثوكلا م انيبنب صتخملاف تبث نإو : لاق
 ةروس يأ) '"”ةروكذملا ةروسلا يف هب هيلع نانتمالا عقوو «هريغل هريظن لقني

 :(رثوكلا

 . عطتقيو عزتني يأ 000

 . (ةالصلا باتك ١٠١/٤ يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ (۲)

 . ٠۲" ص ةركذتلا باتك يف اذه يبطرقلا لوق رظنا (۳)

 .ريسي فرصتب 1557/1١1١ يرابلا حتف باتك نم (5)

 ةفص يف ءاج ام باب «ةمايقلا ةفص باتك "78/4 حيحصلا عماجلا) يذمرتلا هجرخأ (ه)

 نوكأ نأ وجرأ ينإو «ةدراو رثكأ مهيأ نوهابتي مهنأو) همامتو (75 547 ثيدحلا مقر ضوحلا

 .(ةدراو مهرثكأ

 . ٤٦۷/١١ يرابلا حتف رظنا (5)

۹٥ 



 ةنسلاب هتوبث عم ةلزتعملا ضعبو جراوخلا مه ضوحلا اوركنأ نيذلاو
 لا حملا

 ةنجلا نيدحوملا نم قيرف لاخدإب نونمؤي ةنسلا لهأ نأ فنصملا فاضأ مث

 مهسمي ءوس ريغب ةنجلا مهلاخدإو اريسي اباسح مهنم قيرف ةبساحمو «باسح ريغب
 اهنم مهجارخإو مهقاتعإ مث رانلا مهيبنذم نم قيرف لاخدإو «مهقحلي باذعو
 الو :لاقو .رانلا يف نودلخي الو ةنجلا ىلإ مهوقبس.نيذلا مهناوخإب مهقاحلإو
 .ًادحأ ناميإلا لهأ ةاصع نم اهيف هللا كرتي

 ةثالث ىلع ةمايقلا موي ةنجلا مهلوخد يف نيدحوملا نأ فلؤملا حضوأف
 : فانصأ

 ناخيشلا هجرخأ ام كلذ ليلدو .باسح ريغب ةنجلا لخدي قيرف مهنمف
 نبا ينثدح :لاقف ريبج نب ديعس دنع تنك) : لاق نيصح نع ميشه نع امهريغو
 «ةمألا هعم رمي يبنلا ذخأف .ممألا يلع تضرع :ِهلَي يبنلا لاق :لاق سابع
 يبنلاو «ةسمخلا هعم رمي يبنلاو «ةرشعلا هعم رمي يبنلاو «رفنلا هعم رمي يبنلاو
 نكلو ءال :لاق ؟يتمأ ءالؤه ليربج اي :تلق «ریثک داوس اذإف ترف دخ زمي
 ًافلأ نوعبس ءالؤهو «كتمأ ءالؤه :لاق «ريثك داوس اذإف ترظنف «قفألا ىلإ رظنا
 الو «نووتكي ال اوناك :لاق ؟ملو :تلق .باذع الو مهيلع باسح ال مهمادق

 :لاقف نصحم نب ةشاكع هيلإ ماقف «نولكوتي مهبر ىلعو «نوريطتي الو «نوقرتسي
 عدا :لاقف رخآ لجر هيلإ ماق مث «مهنم هلعجا مهللا :لاق . مهنم ينلعجي نأ هللا عدا
 . يراخبلل ظفللاو “(ةشاكع اهب كقبس :لاق . مهنم ينلعجي نأ هللا

 )١( يرابلا حتف رظنا ١١/ »4517ىنيرافسلل ةيهبلا راونألا عماول ۲٠۲/۲ .

 ةنجلا لخدي باب «قاقرلا باتك ١١/ ٠٠٥ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ )۲)
 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو 5614١(, ثيدحلا مقر «باسح ریعب ًافلأ نوعبس

 . يراخبلا ةياور نم لوطأ ملسم ةياورو (ناميإلا باتك ۳
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 :لاق هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نع هجام نباو يذمرتلا هجرخأ امو

 افلأ نيعبس يتمأ نم ةنجلا لخدي نأ يبر يندعو) :لوقي هي هللا لوسر تعمس

 تايثح نم تايثح ثالثو افلأ نوعبس فلأ لك عم باذع الو مهيلع باسح ال

 . بيرغ نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو ''"لجو زع يبر

 .ةنجلا نولخدي مث ؛ اريسي ًاباسح نوبساحي قيرف مهنمو

 يضر ةشئاع نعف هك يبنلا كلذب ربخأ امك ضرعلا وه ريسيلا باسحلاو
 (كله الإ ةمايقلا موي بساحُي دحأ سيل) : ةا هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا
 فوسف ( نی بنک قوأ نم اا : ىلاعت هللا لاق دق سيلأ هللا لوسر اي :تلقف

 دحأ سيلو «ضرعلا كلذ امنإ : ب هللا لوسر لاقف ''”؟4 © اريِسي اًباَسِح بسا
 . ””(بذع الإ باسحلا شقاني

 ءاهنم نوجرخي مث ةدم رانلا نولخدي مهيبنذم نم قيرف نيدحوملا نمو

 .رانلا يف نودلخي الو ةنجلا نولخديو

 «مهبونذ ردقب رانلا نولخدي مهنإف مهتانسحب مهتائيس تحجر نمم ءالؤهو

 ةكئالملاو ءايبنألا نم اي ا ا ا ا ىلاعت هللا نذأي مث

 *”رانلا نم مهجارخإب ني لا

 نباو 2275737 ثيدحلا مقر ةمايقلا ةفص باتك ٠۲٠٦/٤ حيحصلا عماجلا) يذمرتلا هجرخأ )١(

 ثيدحلا مقر ةي دمحم ةمأ ةفص باب «دهزلا باتك ۱٤۳۳/۲ هجام نبا ننس) هجام

 .(5587/8 دنسملا) دمحأ مامالاو 5

 ۸ ءال ناتيالا :قاقشنالا ةروس (۲)

 شقون نم باب «قاقرلا باتك ٠٠١/١١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) هيلع قفتم (۳)

 (ةنجلا باتك ۲٠۸/٠۸ يوونلا حرشب ملسم حيحص «,"5*567 ثيدحلا مقر بذع باسحلا

 . يراخبلل ظفللاو

 )٤( فرصتب "55/7 لوبقلا جراعم باتك نم .
 هيج
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 «مسقلا اذه ىوس ديحوتلا لهأ نم نيبنذملا ماسقأ نم فلؤملا ركذي ملو
 مهجرخي مث مهبونذ ردقب رانلا ىف وف ةدم مهباقعو مهبيذعت ىلاعت هللا ءاش نيذلا مهو

 مهل رفغيو مهنع وفعي نأ ىلاعت هللا ءاشي نيذلا مهف مهنم رخآلا مسقلا امأو
 هرم نأ روي ال أ نإ 3 :ىلاعت لاق امك رانلا نولخدي الو ةنجلا نولخديف « مهبونذ
 . ىلاعت هللا ةئيشم تحت بونذلا نم كرشلا نود امف 2175و نس کلرک دام رق ہور

 نأ هنع هللا يضر تاسلا نية نع نحل ىف تبث دقو
 کر اولا نأ لع وا _ هباحصأ نم ةبصع هلوحو لاق ل هللا لوسر
 نيب هنورتفت ناتهبب اوتأت الو «مكدالوأ اولتقت الو ءاونزث الو ءاوقرست الو ءائيش هللاب
 نمو هللا ىلع هرجأف مكنم یقو نمف ؛فورعم يف اوصعت الو «مكلجرأو مكيديأ

 EES «هل ةرافك وهف ايندلا يف بقوعف ًائيش كلذ نم باصأ
 . كلذ ىلع هانعيابف (هبقاع ءاش نإو «هنع افع ءاش نإ : هللا ىلإ وهف هللا هرتس

 هجرخأ ام :اهنم ةريثك رانلا يف ديحوتلا لهأ يبنذم ديلخت مدع ىلع ةلدألاو
 نم هللا غرف اذإ ىتح) : : هيفو يب يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ناخيشلا

 نأ ةكئالملا رمأ رانلا لهأ نم دارأ نم هتمحرب جرخي نأ دارأو ءدابعلا نيب ءاضقلا
 نأ دهشي نمم همحري نأ هللا دارأ نمم ًائيش هللاب كرشي ال ناك نم رانلا نم اوجرخي
 ءدوجسلا رثأ الإ مدآ نبا رانلا لكأت «دوجسلا رثأب رانلا يف مهنوفرعيف «هللا الإ هلإ ال
 ثيدحلا "(رانلا نم نوجرخيف ءدوجسلا رثأ لكأت نأ رانلا ىلع هللا مرح

 ا 01(

 .دودحلا باتك ۲۲۲/۱۱ يووتلا حرشب

 حيحص ۷ ثيدحلا مقر ديحوتلا باتك 4 ۰/۳ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص ةرف

 .ناميالا باتك 77 /" يوونلا حرشب ملسم

۹۸ 



 : لاق ويي يبنلا نع هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ىبأ نع هاجرخأ امو

 يف ناك نم اوجرخأ :ىلاعت هللا لوقي مث ءّرانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي)

 :تيدخللا نام نم لدرخ ىم ةخ لاقت هلق

 نبا مالسإلا خيش لاق امك مهدعب نمف نوعباتلاو ةباحصلا كلذ ىلع قفتاو

 ةمئأ رئاسو «ناسحإب مهل نوعباتلاو ةباحصلا قفتا) :ناميإلا باتك يف ةيميت

 نم ةرذ لاقثم هبلق يف نمم دحأ رانلا ىف دلخي ال هنأ ىلع نيملسملا

 .ها ."(ناميإ

 ةباحصلا قافتاو اهتحارصو ايب لوسرلا نع كلذ يف ثيداحألا توبث عمو

 نمم رانلا نم دحأ جارخإ اوركنأ دق ةلزتعملاو جراوخلا نأ الإ هيلع مهدعب نمف
E 

 اهيف نودلخي مهنإف رافكلا امأف) :لاقف رافكلا ةلاح نايب ىلإ فلؤملا لقتنا مث

 ااا

 O ايت الو ا ف یل © يع ا رفا
 e وعم رو و ے رر ر ۰ڑ

 اهباذع ْنَم مهنع فمع : الو أوثوميف مهي یضقي ال منهج رات مهل أور نيَو » : هلوقو

 . 0469 راكأ ني نيجرَكب ماتر : هلوفو € رر ےک یر َكََِك

 ملسم حيحص 2١7 ثيدحلا مقر «ناميالا باتك ۷۲/١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص )١(

 . يراخبلل ظفللاو ناميإلا باتك ٠١ /۳ يوونلا حرشب

 7١9. ص ةيميت نبال ناميإلا باتك نم (؟)

 . ۳۲۷ ص ةميزخ نبال ديحوتلا باتك رظنا (۳)

 )٤( ناتيألا :بازحألا ةروس ٠٤‹ 58.

 ١ ةيآلا طاف روت (6)

 . ٠١۷ ةيألا :ةرقبلا ةروس (5)
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 نع هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع نيحيحصلا يف تبث ام ةنسلا نمو

 لهأ اي) :لاقي مث حبذيو هب رمؤيف ةمايقلا موي توملاب ءاجي هنأ :هيفو هيب يبنلا
 . '(توم الف دولخ رانلا لهأ ايو «توم الف دولخ ةنجلا

 .ابيرق فنصملا هركذيسو

 :ةرخآلا يف مهبر نينمؤملا ةيؤر تابثإ نايب ىلإ فلؤملا لقتنا اذه دعبو
 مهراصبأب ىلاعتو كرابت مهبر نوري نينمؤملا نأ ةنسلا لهأ دهشيو :لاق ثيح

 مكنإ) :هلوق يف ةي هللا لوسر نع حيحصلا ربخلا هب درو ام ىلع هيلإ نورظنيو

 ةجرخم ةيؤرلا يف ةدراولا رابخألاو :لاق مث (ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورت

 ميركلا نارقلا مهراصبأب ةرخالا يف مهبر نينمؤملا ةيؤر تابثإ ىلع لد دقو
 . عامجألاو ةيوبنلا ةنسلاو

 ةنسلاو نارقلا لد): (حاورألا يداح) باتك يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 هناحبس هللا نأ ىلع . . .ثيدحلا لهأو مالسإلا ةمئأو ةباحصلا عامجإو ةرتاوتملا
 ئرت امكو ردم رسل ىري امك ًانايع راصبألاب ةمايقلا موي ىري ىلاعتو
 . خلإ .E .ةريهظلا يف سمشلا

 فموي هوجو # : ىلاعت هلوق ميركلا نارقلا نم ةيؤرلا تابثإ ىلع ةلدألا نمو

 ىنسحلاو 24 دايو تملا اس ي4 » : هلوقو ,"04 ةر اهي لإ 2 رض

 )١( ص رظنا .ًالماك ثيدحلا ركذ ًابيرق يتأيس ٠٠٠١ .

  (00ص ميقلا نبال حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح باتك رظنا 4١؟.

 ) )۳ةيألا :ةمايقلا ةروس 77.

 , 1 ةيالا : سنوي ةروس 0



 و لوسرلا كلذب اهرسف امك ىلاعتو كرابت برلا ىلإ رظنلا يه ةدايزلاو ‹ةنجلا ىه

 لاق . "4 © نجل رذيموَي مير نع مَ 5گ :ىلاعت هلوق اهنمو «يتأيس امك
 مهنأ ىلع ليلد اذه يف ناك طخسلا يف مهبجح نأ املف) :ىلاعت هللا همحر يعفاشلا

 . '"”(اضرلا يف هنوري

 . ةيؤرلا تابثإ يف لإ لوسرلا نع ثيداحألا ترتاوت دقو
 ريرج نع يراخبلا هجرخأ ام وهو « فنصملا هدروأ ام ثيداحألا هذه نمو

 مكنإ :لاق ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن ذإ كلك يبنلا دنع ًاسولج انك) :لاق هللا دبع نبا

 اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف .هتيؤر يف نوماضت ال رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس

 نع ىرخأ ةياور يفو "(اولعفاف بورغلا لبق ةالصو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع

  .'*انايع مكبر نورتس مكنإ) :ريرج
 اي) :اولاق سانلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ناخيشلا هجرخأ ام اهنمو

 رمقلا يف نوراضت له : ا هللا لوسر لاقف ؟ةمايقلا موي انبر ىرن له هللا لوسر

 اهنود سيل سمشلا يف نوراضت لهف :لاق «هللا لوسر اي ال :اولاق ؟ردبلا ةليل

 . ثيدحلا *”(كلذك هنورت مكنإف :لاق ءهللا لوسر اي.ال :اولاق ؟باحس

 يأ«ةيؤرلاب ةيؤرلل هيبشت اهوحنو ثيداحألا هذه ىف هيبشتلاف ؛ فنصملا قدصو

 ينرملاب رمل اه سبلو.«يمقلا وأ ملا ةيؤوي نلافتود كرا هلا هزل هن

 )١( ةيالا :نيففطملا ةروس ٠١.

 ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش هباتك يف يئاكلاللا مامإلا هدنسب يعفاشلا مامإلا نع هاور (۲)

 . 1١ ص (داقتعالا) هباتك يف يقهيبلاو ٠٠٠٠٦ /۳ ةعامجلاو

 . ۷٤١٤ ثيدحلا مقر ديحوتلا باتك ٤۱۹/۱۳ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص )۳(

 )٤( قباسلا ردصملا ٤۱۹/۱۳ ثيدحلا مقر ۷٤١١ .

 ,(7 737 ثيدحلا مقر ديحوتلا باتك ٤۱۹/۳ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) رظنا (ه)

 . (ناميإلا باتك ۱۷ /۳ يوونلا حرشب ملسم حيحص)
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 سل » 0و لجبل اك ديك سلو Ci ا لا
 ظ . 0ی اک

 هجرخأ ام ةنجلا يف مهبر نينمؤملا ةيؤر ىلع ةلادلا ًاضيأ ثيداحألا نمو
 لهأ لخذ اذإ) :لاق هي يبنلا نع هنع هللا يضر بيهص نع هحيحص يف ملسم
 ملأ :نولوقيف ؟مكديزأ ًائيش نوديرت : ىلاعتو كذا هللا لوقي :لاق ةنجلا ةنجلا
 امف «باجحلا فشكيف) :لاق ؟رانلا نم انجنتو سلا نلعب ملأ ؟انهوجو ضيبت
 . (لجو زع مهبر ىلإ رظنلا نم مهيلإ بحأ ًائيش اوطعأ

 أوُنَسَحَأ ل ٠ ١> ةيالا''”ذه الت مث) ةدايز ىرخأ ةياور يفو

EE۰  
 تغلب يتلاو ءةيؤرلا تابثإ يف لإ لوسرلا نع ةدراولا ثيداحألا نم اهريغو
 0 ظ ا

 «راصتخاللا ةيؤرلل خاو ثيدح داريإ لع همحر تلا رصتقا دقو

 مل نكلو «هيلإ راشأ امك (راصتنالا) هباتك يف اهقرطب ةيؤرلا رابخأ دروأ دق هنألو

 .هل باتكلا اذه ىلع رثعن

 جراوخلا نم مهعبت نمو لاو E . ةيؤرلا يف نوفلاخملاو

 hO RES «مهريغو ةيمامإلاو

 )١( ةيآلا :ىروشلا ةروس ٠.١١

 . (ناميإلا باتك ۱۷ /۳ يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ (۲)
 . 7 ةيالا : سنوي ةروس (۳)

 يف مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ كلذكو ةيؤرلا ثيداحأ تدروأ يتلا بتكلا نم (6) ٠
 ءاهدعب امو 477١ /۳ يئاكلاللا مامالل ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش باتك ةيؤرلا
 .امهريغو ءاهدعب امو ۲ ٠٠ ص ميقلا نبال حاورألا يداح باتكو

 مهيلع درلاو نيفلاخملا ةشقانم يف رظناو ء١٠ ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش باتك نم ()
 - امو 41 ص يسيرملا ىلع يمرادلا مامإلا در باتكو «باتكلا اذه نم اهدعب امو ۱۳۸ ص

۰۲ 



 ع

 رانلاو ةنجلا قلخ

 «ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأب نودهشي ةنسلا لهأ نأ نايب ىلإ فلؤملا لقتنا مث

 لهأ كلذكو ءادبأ اهنم نوجرخي ال ةنجلا لهأ نأو «ًادبأ ناينفت ال ناتيقاب امهنأو

 :لثموي يداني يدانملا نأو ءادبأ اهنم نوجرخي ال اهل اوقلخ اهلهأ مه نيذلا رانلا

 ربخلا هب درو ام ىلع (توم الو دولخ رانلا لهأ ايو «توم الو دولخ ةنجلا لهأ اي)

 . الب هللا لوسر نع حيحصلا

 باتكلا يف كلذ توبثل ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأب ةنسلا لهأ دهش دقو

 مل ال ةنجلا نأ معزو «ةلزتعملاو ةيردقلا نم كلذ ركنأ نمل افالخ «ةنسلاو

 . ''"ةمايقلا موي ناقلخي امنإو دعب اقلخي

 0 0 ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ ىلع باتكلا نم ةلدألا نمو

 تَّدِعَأ ُضَرَأْلاَو ُبونمَسل اَهُضْرَع جَو مير ن ْةَرِدْمَم لإ اًرهراحَو #» : ىلاعت
 اكس ا لا

 م لآ ضرمگ اہ اَبُضْرع وجو کیر ني قرْفْمَم لإ اوقباس > : هلوقو ۰( 4@ َنيِقَممْل
 6 ے 520 م 9

 َتَدِعَأ ىلا راسل اوت او # :ىلاعت هلوقو 5 74 و للأب اونم ا يسر دلل تدم

 as دا ةَعاَسلآ موق لے ےس م اک ا کک ےک ا 24( 2 f . تت م
 لاءا ةع | موقت موو اي عو اودع اهيلع بوضَرَعُي رات ۾ : هلوقو 1 4© نيرهكلل

 . ل باّدعلا دْسَأ بروعرف

 امو 45 ص يرعشألا نسحلا يبأل ةنابإلا باتكو «فلسلا دئاقع عومجم نمض اهدعب 00-

 .اهريغو 581١/١ ةلسرملا قعاوصلا رصتخم ءاهدعب

 ريثك نبال محالملاو نتفلا يف ةياهنلا باتكو ء١١ ص ميقلا نبال حاورألا يداح باتك رظنا )١(

۳/۲ . 

 . ٠١۳ ةيالا :نارمع لآ ةروس (۲)

 .؟١ ةيالا :ديدحلا ةروس (۳)

 . ١١ ةيالا :نارمع لآ ةروس (4)

 . 45 ةيالا :رفاغ ةروس (0)



 ثيدح يف امهنع هللا يضر سابع نبا نع ناخيشلا هجرخأ ام ةنسلا نمو

 هنم متلكأل هتبصأ ولو ءادوقنع اهنم تلوانتف ةنجلا تيأر ينإ) 3 فوسكلا ةالص

 . "”(عظفأ طق مويلاك ًارظنم رأ ملف رانلا تاو لات اف

 ةنجلا لهأ نأو «ناينفت ال ناتيقاب رانلاو ةنجلا نأب ًاضيأ ةنسلا لهأ دهش دقو

 اعا اذن اه نوجركي ل وافلا:لهأ تاو ادا اه فوج رشي

 نم  اهنم اهلهأ جورخ مدعو ءاهئانف مدعو ةنجلا ءاقب ىلع ةلدألا نمو

 وکلا بما ام اف یری ملک یف اوڈوس نیلا امو # ۶ : ىلاعت هلوق ميركلا نارقلا
 راقم ىف قمل َّنِإ :هلوقو € € زوذج ريع ع ك هک ام الإ زذا
 ردوو كولا رمل الإ تولا یف توٹوڈی ال $ :هلوق ىلإ 469 نیما
 فل : هلوقو .6 4( نو يسعي بعل
 6 KOA و ابني مه اف

 مهجورخ نو ی ی ا ابيرق مدقت دقو
 .رانلا ءانف مدع ىلع كلذب لدتسيو كا

 نع امهريغو ناخيشلا هجرخأ اموهو .فنصملا هدروأ ام ةنسلا نم ةلدألا نمو

 ةالص باب «فوسكلا باتك ه7/١٠1 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هاور )1١(
 بانك 7١/5 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو ٠١87(, ثيدحلا مقر فوسكلا
 : ًالثم رظنا .ناتقولخم امهنأو رانلاو ةنجلا دوجو ىلع ةلدألا ةفرعم نم ديزمللو (فوسكلا
 .اهدعب امو 405/7 ريثك نبال ةياهنلا باتك

 . ٠٠۸ ةيآلا :دوه ةروس (۲)

 . ه١ ةيآلا :ناخدلا ةروس (۳)

 )٤( ناتيالا :ناخدلا ةروس 3 ۷ .

 . 44 ةيآلا :رجحلا ةروس (5)

 .14 ص رظنا (5)
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 موي توملاب ءاجي) :ٌةَْج هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ

 نوفرعت له ةنجلا لهآ اي :لاقيف رانلاو ةنجلا نيب فقويف حلمأ شبك هنأك ةمايقلا

 له رانلا لهأ اي :لاقيو لاق «توملا اذه . معن :نولوقيو نورظنيو نوبئرشيف ؟اذه

 هب رمؤيف :لاق ‹«توملا اذه . معن :نولوقيو نورظنيو نوبئرشيف :لاق ؟اذه نوفرعت
 لل ايو «توم الف دولخ ةنجلا لهآ اي :لاقي مث :لاق .حبذيف

 هلو مَع يف ُمَورمْلا یف ذإ زرت موره : ةا هللا لوسر أرق مث :لاق « توم

 . ملسمل ظفللاو ""(ايندلا ىلإ هديب راشأو . 4( نونو

 ةريره يبأو يردخلا ديعس يبأ نع ملسم مامإلا هجرخأ ام ًاضيأ ةلدألا نمو

 اومقست الف اوخِصت نأ مكل نإ :دانم يداني) :لاق ايب يبنلا نع امهنع هللا يضر

 نِإو ءادبأ اومرهت الف اوُيِشَت نأ مكل نإو ءآدبأ اوتومت الف اويحت نأ مكل ْنِإو ءادبأ

 هنا ملي نأ ودونو * :لجو زع هلوق كلذف ادبأ اوسئتبت الف اومعنت نأ مكل

 ' ت ر 5 اَمياَه م

۱ 

 ىلاعت هللاب ناميإلا ةقيقح ةقىَق

 امو ىلاعت هللاب ناميإلا ةقيقح نايبب قلعتي رخأ ثحبم ب ىلإ فلؤملا لقتنا مئ
 ديزي «ةفرعمو لمعو لوق ناميإلا نأ ثيدحلا لهأ بهذ نمو) :لاقف كلذب قلعتي

 . (ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب

 ."9 ةيآلا ٠ ميرم ةروس 0غ

 . ۲٠٤ ص رظنا .قيقحتلا مسق يف هجيرخت يتأيس (۲)

 . ٤١ ةيالا :فارعألا ةروس (۳)

 . (ةنجلا باتك ١78/١7 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ 69
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 ةمئأو فلسلا لاوقأ (ناميإلا) باتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش حضو دقو
 وه :نولوقي ةراتو ءلمعو لوق وه نولوقي ةرات) :لاقف ناميإلا ريسفت يف ةنسلا

 لوق :نولوقي ةراتو «ةنسلا عابتاو ةينو لمعو لوق :نولوقي ةراتو «ةينو لمعو لوق
 . خلإ 27(. . .حيحص اذه لكو :لاق مث «حراوجلاب لمعو بلقلاب داقتعاو ناسللاب

 لوق دارأ «لمعو لوق ناميإلا :فلسلا نم لاق نم نإ) :ةيميت نبا لاقو
 لوقلا ظفل نأ ىأر داقتعالا داز نمو «حراوجلاو بلقلا لمعو ناسللاو بلقلا
 لوق :لاق نمو «بلقلاب داقتعالا دازف كلذ فاخ وأ ءرهاظلا لوقلا الإ هنم مهني ال
 ل ميرا ده لحعلا امأو «ناسللا لوقو داقتعالا لوانتي لوقلا : لاق «ةينو لمعو

 1 هللا دنع ابوبحم نوكي ال هلك كلذ نألف ةنسلا عابتا داز نمو كلذ دازف «ةينلا

 .خلإ 3 . .ةنسلا عابتاب

 . هقيلصتو بلقلا داقتعا هوما دوصقمو

 ا و ياا
 ناك لاصخلا ثاللثلا هذه هيف تلمک اذإف ‹ حراوجلاب لمع 504 یتح ا

 8 يراسل ءانلع لوقو ةنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع ةلدألا ركذ مث .انمؤم

 ردي يس ارا يري سس سبك

 ل و :اولاقف ناميإلا

 لاق e لوق نامیالا نأ ةنسلا را ةعامج 50 نأ  يراخبلا حيحص حرش

 ا خبال ناميالا باتک رظنا )۱(

 . 157 ص ةيميت نبال ناميإلا باتك رظنا (؟)
 .اهدعب امو ١١4 ص يرجالل ةعيرشلا باتك رظنا (۳)
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 ملعلا بابرأ نم مهدعب نمو يعازوألاو يروثلاو كلام لوق وهو :“
 ماشلاو قارعلاو زاجحلا لهأ نم نيدلا ةمئأو ىدهلا حيباصم اوناك نيذلا ةنسلاو

 . '""وهريغو

 نب ديعسو ًاكلامو يعازوألا عمس هنأ ملسم نب ديلولا نع فلؤملا ىور مث

 . (لمعب الإ ناميإ ال) :نولوقيو لمع الب رارقإ لوقي نم ىلع نوركني زيزعلا دبع

 نم لمعلا نوجرخي مهف ةئجرملا مه ةلأسملا هذه يف نيفلاخملا رهشأو

 . فانصأ مهو ناميإلا ىمسم

 ديبع وبأ

 : فانصأ ةثالث ةئجرملا :(ناميإلا) باتك يف ةيميت نبا مالسالا خيش لاق

 لامعأ هيف لخدي نم ءالؤه نم مث «بلقلا يف ام درجم ناميإلا نولوقي نيذلا

 .هعبتا نمو مهجك «ناميإلا يف اهلخدي ال نم مهنمو «ةئجرملا رثكأ مهو بولقلا

 لبق دحأل فرعي ال اذهو «ناسللا لوق درجم وه لوقي نم : يناثلا لوقلاو

 :ةفاركلا

 هقفلا لهأ نع رروهشملا وه اذهو «ناسللا لوقو بلقلا قيدصت :ثلاثلاو
 اا

 يف مهشقانو هوجو ةدع نم ءالؤه طالغأ هللا همحر مالسإلا خيش نيب مث ٠

 علا وقأ

 عومجم نمض ۸۳ ص ناميإلا هباتك يف اذه هلوق رظنا .مالس نب مساقلا ديبع وبأ وه )١(

 افر

 ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش باتك رظناو ء۷١٤٠ ١/ ملسم ىلع يوونلا حرش باتک نم (۲)

 .اهدعب امو ۸۳۲ ٤/ يئاكلاللا مامالل

 . راصتخاب 184 ص ةيميت نبال ناميإلا باتك نم (۳)

 امو ٠٤١ ص يرجالل ةعيرشلا باتك رظناو ءاهدعب امو ١184 ص قباسلا ردصملا رظنا )٤(

 .ءاملعلا دنع مهبهاذم ءوسو ةئجرملا باب اهدعب
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 ديزي هنأ ناميإلا يف ثيدحلا لهأ بهذم نم نأ فلؤملا لوق مدقت دقو

 ةدايز باب :مساب ًاباب هحيحص يف هللا همحر يراخبلا مامإلا تبثأ دقو
 وَما نيل دادو » “9¢ ىدُه ءهكدزو  :ىلاعت هللا لوقو هناصقنو ناميإلا

 لامكلا نم ًائيش كرت اذإف) : يراخبلا لاق . ىي مك تْلمكأ مولا > “4 انئبإ
 . '*”ثيداحألا ضعب ركذ مث .(صقان وهف

 ضر مومن! امن ۾ : یلاعت هلوق ناميإلا ةدايزب ًاضيأ تحرص يتلا تايالا نمو

 اإ :هلوقو .4”*2اناَميإ مدار ميا منع تم ادإَو مولف تكي هلأ رك اإ نيل

 . یر هويه دار مْ وشب یک ھی وس ترآ
 ناخيشلا هجرخأ ام هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع لدت يتلا ثيداحألا نمو

 نم تيأر ام) هيفو هريغو هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم امهريغو

 .ناميإلا بعش ثيدح اهنمو

 نأو «صقنيو ديزي ناميإلا نأ ىلع لدي امم ريثك ةلدألا نم هانركذ ام ريغو

 )١( ةيآلا :فهكلا ةروس ٠١ .

 ١١. ةيآلا :رثدملا ةروس (۲)

 ٣. ةيالا :ةدئاملا ةروس (۳)

 .هناصقنو ناميإلا ةدايز باب ٠٠١/١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص رظنا 00

 )٠( ةيآلا :لافنألا ةروس 7.

 . ٠١١ ةيآلا :ةبوتلا ةروس (5)

 ملسم حيحص 2٠04 ثيدحلا مقر ضيحلا باتك 405/١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص )۷(
 . يراخبلل ظفللاو «ناميإلا باتك ۷ ۰ ۰۲ يوونلا حرشب
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 . ''”ناميإلا يف نولضافتي نينمؤملا

 يباحصلا نع يور امب هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع فنصملا دهشتسا دقو

 .هتدايز امو :ليقف . صقنيو ديزي ناميإلا) :لاق هنأ هنع هللا يضر بيبح نب ريمع

 انعيضو انلفغ اذإو ءهتدايز كلتف هانحبسو هاندمحف هللا انركذ اذإ :لاق ؟هناصقن امو

 . (هناصقن كلذف انيسنو

 . صقنيو ديزي «لمعو لوق ناميإلا) :لاق هنأ ةنييع نب نايفس نع هاور امبو

 صقني ىلب يبص اي تكسا :لاقف ؟صقني لوقت دمحم ابأ اي :ميهاربإ هوخأ هل لاقف

 . (ءيش هنم ىقبي ال ىتح

 ناك نمم ًاناميإ لمكأ هنإف رثكأ هتانسحو هتاعاط تناك نمف :فنصملا لاق

 .ةعاضالاو ةلفغلاو ةيصعملا ريثك ةعاطلا ليلق

 صقنيو ةعاطلاب ديزي ناميإلا :فلسلا ءاملع ةرابع حيضوت كلذب ديري هنأكو

 . ةيصعملاب

 نع يطابرلا ديعس نب دمحأل رهاط نب هللا دبع ريمألا ةلاقم فنصملا ىور مث

 نع مهضغبأ انأو ءالهج موقلا ءالؤه نوضغبت مكنإ :دمحأل لاق ثيح ةئجرملا

 ناميالل سيل هنأ :يناثلاو «ةعاط ناطلسلل نوري ال مهنأ مهرمأ لوأ نإ «ةفرعم

 الو «ىيحي نب ىيحي ناميإك يناميإ :لوقأ نأ زيجتسأ ال هللاو ءردق مهدنع

 . ليئاكيمو ليربج ناميإك انناميإ :نولوقي مهو لبنح نب دمحأ ناميإك

 ديزي ال هنأ مهدنعف «ناميإلا يف ةئجرملا بهذم أطخ نايب فنصملا ضرغو

 مهدنع نونمؤملاف «قبس امك «ناميإلا ىمسم نم لمعلا نوجرخي مهنأل «صقني الو

 . مهناميإ يف لضافت الف «مهريغو نوقيدصلا ناميإلا يف نوواستم

 لد ام ركذ باب ١١١ ص يرجالل ةعيرشلا باتك :هناصقنو ناميإلا ةدايز لمجم ىف رظنا )١(

 هجوأ ركذ ثيح اهدعب امف ۲۱۹ ص ةيميت نبال ناميإلا باتك «هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع

 . اهدعب امف "85 ص ةيواحطلا حرش باتكو ؛ناميالا ةدايز
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 نم نيثالث تكردأ) :ةكيّلُم يبأ نبا لاق :يراخبلا حيحص يف هاب كلو
 ناميإ ىلع هنإ لوقي دحأ مهنم ام هسفن ىلع قافنلا فاخي مهلك ةي يبنلا باحصأ

 .''”(لئاكيمو ليربج
 بهذم بهذي هنأ نب لجر عم كرابملا نب هللا دبع ةصق فنصملا ىور مث |

 :لاقف ؟رمخلا برشيو قرسيو ينزي نميف لوقت ام :كرابملا نبا لأس جراوخلا
 لاقف ؟ًاجرم ترص نسلا ربك ىلع نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف .ناميإلا نم هجرخأ ال
 .ةروفغم انتائيسو ةلوبقم انتانسح :لوقت ةئجرملا «ةئجرملا ينلبقت ال كرابملا نبا
 هدنسب كرابملا نبا ىور مث «ةنجلا يف ينأ تدهشل ةنسح ينم تلبق ين ىنأ تملع ولو
 لهأ ناميإب ركب يبأ ناميإ نزو ول :لاق هنأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 . حجرل ضرألا

 ناميإلا نم جرخي ال بنذملا نمؤملا نأ ىلإ هتباجإ يف كرابملا نبا ريشيو
 ريشي ةئجرملا نع همالك يف مث «ناميإلا صقان هنكل نمؤم وه امنإو فنا تس
 د ةعاط رفكلا عم عفني ال امك بنذ ناميإلا عم رضي ال هنأ وهو مهبهذم لصأ ىلإ
 .هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لوقب ناميإلا لضافت ىلع لاد مث

 هيخأ ل هدنسب فلؤملا ىور ًاريخأو
 .صقتنيو ديزي لمعو لوق ناميإلا نأ :دهازلا برح نب دمحأ مامإلا

 ىور يئاكلاللا يربطلا مساقلا ابأ نأ (يرابلا حتف) يف رجح نبا ركذ دقو
 ءاملعلا نم لجر فلأ نم رثكأ تيقل) :لاق يراخبلا مامإلا نع حيحصلا هدنسب
 .(صقنيو ديزي لمعو لوق ناميإلا نأ يف فلتخي مهنم ًادحأ تيأر امف امف راصمألاب

 نأ نم نمؤملا فوخ باب «ناميإلا باتك ١1/١ ٠ يرابلا حتف e يراخبا دع )01(

  (YY)يئاتسرهشلل لحتلاو للملا باتك رظنا ١/١9 .
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 ديناسألاب كلذ لقن يف يئاكلاللاو متاح يبأ نبا بنطأو) : رجح نبا لاق مث

 ةباحصلا نم عامجألا هيلع رودي نم لكو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك عمج نع

 اعلا ةّنسلا لهأ نع عيكوو ضايع نب ليضف هاكحو «نيعباتلاو

 «ناميإلاب قلعتت ةمهم ةلأسم نم ةّنسلا لهأ فقوم نايب ىلإ فنصملا لقتنا مث

 لهأ دقتعيو :لاقف ؟بونذلا نم ةريبك بكترا اذإ نمؤملا رفكب مكحي له يهو

 .(اهب رفكي ال نإف رئابكو رئاغص ةريثك ًابونذ بنذأ نإو نمؤملا نأ ةّئسلا

 .رئابكلاو يصاعملا قلطمب ةلبقلا لهأ نورفكي ال ةعامجلاو ةّنسلا لهأف

 «مالسإلاو ناميإلا مسا نم رئابكلا لهأ نوجرخيف ةلزتعملاو جراوخلا امأو

 نم اوجرخ ناميآلا نم مهدنع اوجرخ اذإف .ءدحاو مهدنع مالسالاو ناميآلا نإف

 ءرافك الو نوملسم ال :لوقت ةلزتعملاو ءرافك مه لوقت جراوخلا نكل «مالسإلا

 . "' ”نيتلزنملا نيب ةلزنم مهنولزني

 عم عفني ال امك بنذ ناميإلا عم رضي ال :اولاقف ةئجرملا ةقرف ءالؤه تلباقو

 . مدقت امك ةعاط رفكلا

 (ةيطساولا ةديقعلا) يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ ام ةّنسلا لهأ ةلدأ نمو

 امك رئابكلاو يصاعملا قلطمب ةلبقلا لهأ نورمكي ال) :ةّئسلا لهأ نع لاق ثيح

 ةيآ يف هناحبس لاق امك «يصاعملا عم ةتباث ةيناميإلا ةوخألا لب «جراوخلا هلعفي

 رم ِناَفياَط نو * :لاقو «" '« نول عا نک دمك ني ن نع 0

 ١ 2 لإ ین ی یف ىلا اوَُِفَف ئرخُدْلا لع امه َدَحِإ تعب نام ایدہ وخلل صا اولا َنيِنِمْوْمْل

 )١( ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش باتك رظناو «5ا//١ يرابلا حتف باتك نم ١/2١58

 .اهدعب امو ۲۹۲ ص ةيميت نبال ناميإلا باتكو

 . ۲۲۹ ص ةيميت نبال ناميإلا باتك رظنا (۲)

 . ٠١۸ ةيالا :ةرقبلا ةروس (۳)



 ۶ا وئوؤملا اإ © تيِطسقملا بي هلأ نإ وطيف لدم امي اوحِلَصأَ تاه نإ ا
a00017  . 

 لاقف ءةبوت ريغ ىلع تام اذإ ةريبكلل بكترملا نمؤملا ةلاح فنصملا نيب مث
 صاللخالاو ديحوتلا ىلع تامو اهنم بئات ريغ ايندلا نع جرخ نإو) :هللا همحر
 ريغ ًامناغ ًاملاس ةمايقلا موي ةنجلا هلخدأو هنع افع ءاش نإ :لجو زع هللا ىلإ هرمأف
 نم ةمايقلا موي ىلإ هبحصتسا مث هبستكاو هبكترا ام ىلع بقاعم الو رانلاب ىلتبم
 اهيف هدلخي مل هبذع اذإو «رانلا باذعب ةدم هبذعو هبقاع ءاش نإو ءرازوألاو ماثالا
 . (رارقلا ميعن ىلإ اهنم هجرخأو هقتعأ لب

 هللاف ةقيقح بات نم نأل  ةبوت ريغ ىلع توملاب  هركذ ام فنصملا دييقتو
 . هبنذ رفغيو هتبوت لبقي ىلاعت

 هنأ ةبوت نود نم تام اذإ ةريبكلل بكترملا نمؤملا نأ فنصملا حضوأ دقو
 نيعفاشلا ةعافشب وأ هتمحرب ةنجلا هلخدأو هنع افع ءاش نإ :ىلاعت هللا ةئيشم تحت
 هنيا هلأ نإ 8 :لوقي ثيح ءاشي نمل كرشلا نود ام رفغي هنأ ىلاعت هللا ربخأ امك
 ردقب ةدم رانلاب هبذع ىلاعت هللا ءاش نإو IIS نمل كد ود ام ريو -وب رشد نأ
 ركذ دنع هتلدأو كلذ نايب قبس دقو  رانلا يف دلخي الف ءةنجلا هلخدأ مث هبنذ
 ٠ .ةمايقلا موي ةنجلا نيدحوملا لوخد فانصأ

 رهتشا دقف «ةلزتعملاو جراوخلا مه ةلأسملا هذه يف ةّنسلا لهأل نوفلاخملاو
 بكترم نورفكي جراوخلا نأل كلذو ,«رانلا يف رئابكلا لهأ ديلختب لوقلا مهنع

 ٠١. «۹ ناتيآلا :تارجحلا ةروس (1)
 . ٠١ ص ةيطساولا ةديقعلا (1)

 . ١١١ ء۸٤ ةيآلا :ءاسنلا ةروس (۳)

 ٩۷. ص رظنا (5)
 . ۲۰۹ ص نامیالا باتك رظنا (4)
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 يف رانلا يف هنودلخيو ايندلا يف نيتلزنملا نيب ةلزنم يف هنأ نوري ةلزتعملاو «ةريبكلا

 .ةرخآلا

 نونمؤملاف .2'”رافكلا الإ رانلا لخدي ال :اولاقف ةئجرملا ةقرف ءالؤه لباقو
 ("”هدقت امك ناميإلا ىمسم يف مهلهاست عم ءاقلطم رانلا نولخدي ال مهدنع

 هيف نيب يكولعصلا دمحم نب لهس هخيشل ًالوق هللا همحر فنصملا لقن مث

 :لاق ثيح رانلا يف رافكلا بيذعت نع بذع اذإ بنذملا نمؤملا بيذعت زيمت

 ءاقب اهيف ىقبي الو ءرافكلا ءاقلإ اهيف ىقلي ال هنإف رانلاب بذع نإو بنذملا نمؤملا)
 . (رافكلا ءاقش اهيف ىقشي الو «رافكلا

 ههجو ىلع بحسُي رفاكلا نأ كلذ ىنعمو :لاقف لوقلا اذه فلؤملا حرش مث

 نمؤملاو «لاقثلا لاكنألاو لالغألاو لسالسلا ىف اسوكنم اهيف ىقلُيو رانلا ىلإ

 نم لجرلا ىلع نجسلا مرجملا لخدي امك رانلا 5 هنإف رانلاب يلتبا اذإ بنذملا

 . (سيكنتو ءاقلإ ريغ

 هللا لوق اهنم هللا انذاعأ رانلا يف رفاكلا ةلماعم يف هركذ ام ىلع ليلدلاو

 سَم اود َمههوجُو لع ٍراَثلا ىف َنوبَحَسم موب (© رعسو للص ىف َنيِمِرَجُمْلا َّنِإ » :ىلاعت
 ل توملعب ٌفْوَسَص» :هلوقو € يو
 294 ترج را فد ریل ن وب

 .رانلا هلوخد يف نمؤملا ةلماعم نم فلؤملا هركذ ام ىلع اليلد دجأ ملو

 رفاكلا نأ (رافكلا ءاقلإ رانلا يف ىقلي ال) :هلوق ىنعمو) :فلؤملا لاق مث

 ا
 ےس

 )١( ص يكسكسلل نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم يف ناهربلا باتك رظنا ١١۷ .

 ) )0ص رظنا ٠١7 .
 . 4/8 « ٤۷ ناتیآلا :رمقلا ةروس (۳)

 )٤( تايألا :رفاغ ةروس ٠لاء ۷١ء 9/7.
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 . هباتك يف هللا هنيب امك باذعلا قوذيل هريغ ًادلج لدب هدلج جضن املك هلك هندب قرحي

 ولج يندب مش دوج تن الگ ناك ديم َقْوس ادا اورَمَك بلا نإ  :یلاعت هلوق يف
 قرحت 5 ءرانلا مههوجو حفلت الف نونمؤملا امأو 06 ٌُباَذَمْل أوقوذيِل اهريغ
 . (هدوجس ءاضعأ رانلا ىلع هللا مرح ذإ مهن ةرجسلا ءاضعأ

 مدا نبا رانلا لكأت) هيفو ناخيشلا هجرخأ يذلا فددخلا ركذ ًابيرق مدقت لقو

 . "”(دوجسلا رثأ لكأت نأ رانلا ىلع هللا مرح درجسلا رثآ لإ

 رفاكلا نأ (رافكلا ءاقب رانلا يف ىقبي ال) :هلوق ىنعمو) :فلؤملا لاق مث

 . (ادحأ رانلا يف نينمؤملا يبنذم نم هللا دلخي الو ادب اهنم جرخي الو اهيف دلخي

 .هتلدأو كلذ نايب ًابيرق قبس دقو

 عطقني الف نونمؤملا امأو ءلاحب ةحار نوجري الو «هللا ةمحر نم اهيف نوسّيؤي

 ا ف يسم .لاح لك يف هللا ةمحر نم مهعمط
 ظ .(ةنمو هللا نم ًالضف مهل تقلخو

 هلا لوقا رانا ف جارعا ا OA اب

 . 4 @ ےڑکیک رک لات كراع قبل ٹیگکیاوداو ٭ : ىلاعت

 راثآ مظعأ نم اذهو .ةنجلا مهلك نينمؤملا ةبقاع نأ ىلع ةلدألا تمدقتو
 نينمؤملا نم هبيذعت هللا ءاش نمل رانلا يف ديلختلا نم عنمي وهف .هلئاوفو «ديحوتلا

 وا نيالا

 )١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس ٦ه .

 ) )۲ص هجيرختو ثيدحلا اذه مدقت 8 .

 ) )۳ةيآلا :فرخزلا ةروس ۷۷.
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 ةالص كرات ةلأسم يهو «ناميإلاب قلعتت ةلأسم ركذ ىلإ فلؤملا لقتنا مث

 ؟رفكي له نيملسملا نم ادمعتم ضرفلا

 مامإلا لوق امهدحأ ؛«نيلوق ىلع كلذ يف اوفلتخا ثيدحلا لهأ نأ حضوأف

 حيحصلا ثيدحلل مالسإلا نم كلذب جرخيو ءرفكي هنأ ءاملعلا نم ةعامجو دمحأ

 هباحصأو يعفاشلا بهذم رخالاو ؛(ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب)
 كرت نك : دارملا نأب قباسلا ثيدحلا اولوأتو ءرفكي ال هنأ ءاملعلا نم ةعامجو

 .اركنمو اهل ادحاج ةالصلا

 . ''”اهعضاوم يف ءاملعلا اهركذ ىرخأ ةلدأ نيقيرفللو

 .اهبوجول دحاج ريغ ًالسكو ًانواهت ةالصلا كرت نم يف فالخلا اذهو

 ءهلتق بجي هنأو «هرفك ىلع ءاملعلا عمجأ دقف اهبوجول ادحاج اهكرت نم امأ

 . "دترملا مكح همكح نأو

 ديزاد

 ردقلاب ناميإلا

 ةّنسلا لهأ يأر نايبب ردقلا عوضوم نع مالكلا ىلاعت هللا همحر فلؤملا أدب

 : لاق ثيح دابعلا لاعفأ يف

 ‹ىلاعت هلل ةقولخم اهنأ :دابعلا باسكأ يف ةعامجلاو ةّئسلا لهأ لوق نمو)

 هو لزقلا اذه رك وم نحل وو ی ا ورو ورا

 اهنسح ةيرايتخالا مهلاعفأ يهو دابعلا باسكأ نأ ةعامجلاو ةّئسلا لهأ دقتعمف

 .ىلاعت هلل ةقولخم اهئيسو

 يف لاطأ دقف ميقلا نبال ةالصلا باتك ءاهدعب امو 457 /۲ ةمادق نبال ىنغملا :ًالثم رظنا )١(

 . نيقيرفلا الكل ةلدألا ضرع

١16 



 ءِِقْلَحَك اوقلخ ارش ولر اولعج مآ 8# : العو لج هللا لوق كلذ ىلع هب اولدتسا اممو
 . ویش لک ٌقلَح هلآ لق ملڪ نالا هبت الا هدست

 نوكي نأ هناحبس هللا ىفن) :(داقتعالا) باتك يف يقهيبلا ركب وبأ لاق

 ريغ لاعفألا تناك ولف «قولخم ريغ هاوس ءيش نوكي نأ ىفنو «هريغ قلاخ

 فالخ اذهو ءاهعيمج نود ءايشألا ضعب قلاخ هناحبس هللا ناكل ةق

 “آلا

 «نايعألا قلاخ هللا ناك ولف ؛نايعألا نم رثكأ لاعفألا نأ مولعمو) :لاقو
 ىلوأو هنم ةوق متأ اوناكلو ءهقلخ نم رثكأ سانلا قلخ ناكل لاعفألا يقلاخ سانلاو
 يلح هلو :لاق ىلاعت هللا نألو «هناحبس مهبر نم حدملا ةفصب
 هلأ .'*”(لجو زع هلل ةقولخم مهلامعأ نأ ربخأف ‹ €4 َنوُلمَعتاَمَو 0

 . )4 هلأ ريع قللخ نم لهو : ىلاعت هللا لوق اشا اولدتساو

 : اک هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع هريغو يقهيبلا ىور دقو

 .“(هتعنصو عناص لك عنصي هللا نإ)

 يذلا وه دبعلا نأب اولاقف «ةنسلا لهأ هيلإ بهذ ام ةافنلا ةيردقلا تركنأ دقو
 .ىلاعت هللا قلخب اهل قلعت الو «هلاعفآ قلخي

 .15 ةيآلا :دعرلا ةروس - )١(

 . ١47 ص يقهيبلل داقتعالا باتك نم (۲)

 . 45 ةيآلا :تافاصلا ةروس (۳)

 . ٠٤١ ص يقهيبلل داقتعالا باتك نم (5)

 .7 ةيآلا :رطاف ةروس (4)

 دابعلا لاعفأ قلخ) باتك يف يراخبلاو ١54(« ص داقتعالا) باتك يف يقهيبلا هجرخأ (5)
 .(45 ص
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 رصع رخا يف “ينهجلا دبعم ردقلا ىفنو لوقلا اذه ثدحأ نم لوأو

 هنع اوفنو هيلحتنم اورفكو «نيعباتلا ةمئأو ةباحصلا ةيقب كلذ هيلع ركنأف «ةباحصلا

 نب ورمعو “""ءاطع نب لصاوك ةلزتعملا سوؤر بهذملا كلذ هنع دلقت مث «ناميإلا

 لعجو «ةقباسلا ريداقملا ةباتك ركنأو ‹ ىلاعت هللا ملع ركنأف مهضعب غلاب ىتح «"دیبع

 مهيلع عنش دقو «ةمألا هذه سوجم مه اوناك اذهلو «مهلاعفأل نيقلاخلا مه دابعلا

 دسافلا بهذملا اذه ةيردقلا ثراوت مث «مهنم سانلا اورذحو مهوعدبو ةّئسلا لهأ

 ءالؤه لعب
0 

(1) 

(۲) 

(۳) 

40 

 ىهنو «ةرصبلاب ردقلا يف ملكت نم لوأ ناك يرصبلا ينهجلا ميوع نب هللا دبع نب دبعم وه

 اهيف رشنف ةنيدملا ىلإ ةرصبلا نم لقتنا . لضم لاض وه :لاقو هتسلاجم نع سانلا نسحلا

 فسوي نب جاجحلا ىلع ثعشألا نبا عم جرخ «يقشمدلا ملسم نب ناليغ هذخأ هنعو هبهذم

 ىلع قشمدب ناورم نب كلملا دبع هبلص :ليقو ءآربص جاجحلا هلتقف ةكمب ماقأف حرجف

 نازيم ؛«١١٠/5590 بيذهتلا بيذهت .كلذ دعب ليقو ه٠ ةنس هلتق مث ردقلا يف هلوق

 . 555 /1/ مالعألا 215١/5 لادتعالا

 ىلإ مهيعادو ةلزتعملا سأرو قدشتملا غيلبلا ملكتملا يرصبلا لازغلا ءاطع نب لصاو وه

 عمس املف يرصبلا نسحلا سلجم رضحي نمم ناكو ةرونملا ةنيدملاب ه٠8 ةنس دلو مهتعدب

 مضناو لزتعاف هسلجم نم هدرط نيتلزنملا نيب ةلزنم يف رفاكلا نأ هئاعدا يف هتعدب نسحلا

 فانصأ :باتك فيناصتلا نم هل .ةلزتعم ذئموي نم امهعابتأ يمسف ديبع نب ورمع هنيرق هيلإ
 نيب قرفلا ."75/5 يبهذلل لادتعالا نازيم .ه١1١ ةنس تام .ةبوتلا باتك «ةئجرملا

 . 5 ص قرفلا

 يرصبلا نسحلا سلاج .يلزتعملا يرصبلا نامثع وبأ يميمتلا باب نب ديبع نب ورمع وه
 اعدو ردقلاب لاقف ةّنسلا لهأ بهذم نع ءاطع نب لصاو هلازأ مث هتبحصب رهتشاو هنع ظفحو

 زيمي ناك نمو لقنلا لهأ هكرت «دهز راهظإو ةعمس هل ناكو «نسحلا باحصأ لزتعاو هيلإ

 دادغب خيرات .ةكم قيرطب ه٤٤٠١ ةنس يفوت ءابرغلا هنع ىورو ةرصبلا لهأ نم رثألا

 . 7377 / لادتعالا نازيم ۲

 . ۲۸۹ ص ىلإ 785 ص نم يمكحلل لوبقلا جراعم باتك رظنا
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 نب مهجلا مهسيئرو  ةيربجلا يهو ةيردقلا نم ىرخأ ةفئاط تغبن مث
 قلخلا لاعفأ يف ريبدتلا نأب اولاقو «هرايتخاو هتردقو دبعلا لعف تفنف  ناوفص

 ءروسقمو روبجم هيلع وه لب هل قلخ امل رسيم ريغ دبعلا نأو «ىلاعت هلل هلل اهلك

 . '"”زاجم قلخلا ىلإ اهتفاضإو «شعترملا ةكرحك ةيرارطضا اهلك هلاعفأو
 ردقلا ةافن ةيردقلاو ءالصأ دبعلا عنص اوفنف ردقلا تابثإ یف و اولغ ةيربجلاف

 . ها عم نيقلاخ دابعلا اولعج.ىتح ردقلا يفن يف اولغ
 ىلاعت هلل ةقولخم اهنأب واقد ةيقيقح ًالاعفأ دابعلل 0 ةّنسلا لهأ امأو

 .مدقت امك

 ىلع هللا ةردق نوتبثي هي مهنإف ا ل ةّنسلا لهأف

 يف نوكي نأ هنوهزنيو «ةماعلا ةئيشملاو لاعفألاو نايعألا نم تادوجوملا عيمج
 هابعلا ناو كالا: ردقلا نوقكيو هتئيشم تحت عقاو وه الو هيلع ء ردقي ال ام هكلم
 امو ناك ءاش امف هللا ءاشينأ الإ نوؤاشي ال مهنأو ءهاضقو هللا هردق ام ىلع نولمعي
 ارام ل ةقيقح هلعفو هرايتخاو هتدارإو دبعلا ةردق نوتبشي مهو .نكي مل أشي مل
 هل ةقولخم هناحبس هلل ةلوعفم يهو «ةقيقح مهل لاعفأ رب دابعلا تاكرحف

5 000 
 ةفرقجح

 ديو أ قابلا ىلع دوعي يذلا لعفلا وه ةّنسلا لهأ 50 قو
 سفنلا بسك نأ هناحبس نيبف (4) ب تبسسكآ اَماَهتَلَعَو تبسک اَماَهَل 8# :ىلاعت لاق امك

 000 ."'”"اهيلع وأ اهل

 ( خيشلل لوبقلا جراعم ء۳٩۹٤ ص ةيواحطلا م حرش «۳ ص ميقلا نبال ليلعلا ءافش 50 01(
 . 7 يمكح دمحأ نب

PO ao (۲) 

 . ه7 ص ميقلا نبال ليلعلا ءافش رظنا (۳)

 ` ,.785 ةيألا :ةرقبلا ةروس (؟)
 . ۳۸۷ /۸ ةيميت نبا مالسالا خيش ىواتف عومجم رظنا ()
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 ىرخأ ناعم ىلع ةّنسلا لهأ ريغ دنع بسكلا ظفل قلطيو

 وه ةيردقلا بسك) :(ليلعلا ءافش) هباتك يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 هءاش هللا نوكي نأ ريغ نم هتئيشمو هثادحإو دبعلا داجيإب مهدنع لعفلا عوقو

 تفلتخا دقو «هتحت لصاح الو هل ىنعم ال ظفل ةيربجلا بسكو «هدجوأ وأ

 نأ ىلإ مهلاوقأ ضعب قاس مث «(لاقملا هيف اولاطأو لاثمألا هل اوبرضو هيف مهتارابع

 نارتقالا نع ةرابع بسكلا :لاق نأب تارابعلا هذه مهيرخأتم ضعب صخلو) : لاق

 دنع لعفلا قلخب ةداعلا ىرجأ هناحبس هللا نإف «لعفلاو ةثدحملا ةردقلا نيب يداعلا

 لوق هيلع رقتسا يذلاو ...بسكلا وه نارتقالا اذهف امهب ال هتدارإو دبعلا ةردق

 ةفص الو اهب رودقملا عقي ملو ءاهرودقم يف رثؤت ال ةثداحلا ةردقلا نأ يرعشألا

 ةردقلل ريثأت الو «ةميدقلا ةردقلاب عقاو هتافص عيمجب رودقملا لب «هتافص نم

 . خلإ .("2١ . .هيف ةثداحلا

 هللا ةئيشمب لالضإلاو ةيادهلا نأب نودهشي ةّنسلا لهأ نأ فنصملا خيب مل

 ءاشي نم لضيو هنيدل ءاشي نم يدهي ىلاعت هللا نأ نودهشيو) :لاق ثيح ىلاعت

 نم كلذ ىلع ةلدألا ضعب قاسو (هيدل رذع الو هيلع هللا هلضأ نمل ةجح ال «هنع

 . ميركلا نارقلا

 E OE EF :ىلاعت هللا لوق فلؤملا هركذ ام ادع ةلدألا نمو

 ا ا نی ی ا ا ا
 . "7400 مكحلا

 ءافش) هباتك يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبأ لوقي فنصملا هركذ ام ىنعم يفو

 هنأ ىلع مهيلع ةلزنملا هبتكو مهرخا ىلإ مهلوأ نم هللا لسر تقفتا) :(ليلعلا

 .امهدعب امو 2١7١ ١77 ص ميقلا نبال ليلعلا ءافش باتك رظنا )١(

 . ٤ ةيالا :ميهاربإ ةروس (۲)
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 للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم هنأو «ءاشي نم يدهيو ءاشي نم لضي هناحبس

 لعف لالضلاو ءادتهالاو .هردقو هناحبس هلعف لالضإلاو ىدهلا نأو «هل يداه الف

 كو دنعلا

 نيقيرف مهلعجف «مهيلإ ةجاح الب قلخلا قلخ هناحبس هللا :فنصملا لاق مث
 ًايقشو ءاديشرو ًايوغ مهنم لعجو ءالدع ميحجلل اقيرفو ءالضف ميعنلل اقيرف

 74 تكتب قر لالا ادبعبو هتمحر نم ًايرفو ءاديعسو
 : اک هللا لوسر ثيدح هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع هدانسإب ىور مث

 يف نينج وهو امهريغو هتداعسو ناسنالا ةواقش ريدقت تبكي ثيدحلا اذهو

 .رش وأ ريخ نم هردقو هللا هدارأ امب هل متخي هنأو «همأ نطب

 ءاضقب رضلاو عفنلاو رشلاو ريخلا نأ نودقتعيو ةّنسلا لهأ دهشيو) : لاق ثيح هردقو
 لإ ءرملا بيصي الو : لاق مث * «(امهنع ديحم الو صيحم الو امهل درم ال هردقو هللا

 و ا ی اول .هبر هل هبتك ام

 مل ءيشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو) وهو هنع هللا يضر سابع
 كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو «كل هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني

 . (كيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ

 الفرض هلآ كسسمي نإَو # :ىلاعت هلوق يهو ثيدحلا اذه ىنعم يف ت ةيأ قاس مث
 ت ي

 4 ءِهِلْضَمِل دار الف ری < كدر ببوره دلل تشاڪ

 . ٠١ ص ميقلا نبال ليلعل لا ءاقش باتك نم 67

 .۲۳ ةيآلا :ءايبنألا ةروس (؟)

 :1 ¥ ةيآلا * سنوي ةروس (۳)
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 : يتأي ام يه بتارم عبرأ هل ردقلاب ناميإلاو

 .اهنوك لبق ءايشألاب قباسلا ىلاعتو هناحبس هللا ملع تابثإ :ىلوألا ةبترملا

 د كيذا لا امي تي e 7 لاق

 نئاك وه امو قئالخلا ريداقم بتك ىلاعت هللا 9 يهو .ةباتكلا ةبترم : ةيناثلا

 يي : ىلاعت لاق 0 ا موي ىلإ

 نم بلتکلا يف اًنطَرف ام # :لاقو ةتيصحأ ءىش لکو مهرتاو اومد

 . وى

 .ةلماشلا هتردقو ةذفانلا ىلاعت هللا ةئيشم تابثإ يهو . ةئيشملا ةبترم : ةثلاثلا

 ه1 نس ا لی مف تايشإ ہو ٍهِمَرَه ِناَسِلِب الإ لوسَر نم اَمْلَسَرَأ امو # :یلاعت لاق
 م

 سل وراس ےس رر

 امو # :لاقو 004 رایو هاك امي ام قلص كّيرو # :لاقو ب نس یھ

 . ا 3 مآسي نأ“ لإ نوما

 لاق .هريغ قلاخ الف «هداجيإو هنيوكتو دوجوم لكل هناحبس هللا قلخ : ةعبارلا

 . 7 1740 ليو ویک لك َكَع وو وئ لڪ لڪ هلآ : ىلاعت

 الا :نانقل روس 0

 ا اوس 0

 .۳۸ ةيالا :ماعنألا ةروس (۳)

 )٤( ةيآلا :ميهاربإ ةروس ٤١ .

 . ٦۸ ةيآلا :صصقلا ةروس (5)

 .79 ةيالا :ريوكتلا ةروس ٠٠١ ةيالا :ناسنإلا ةروس (5)

 5 ةيآلا :رمزلا ةروس .(۷)

 امو ۲۹ ص ميقلا نبال ليلعلا ءافش باتك ًالثم رظنا اهتلدأو بتارملا هذه ةفرعم نم ديزملل (۸)

 . كلذ يف مالكلا ىفوتسا دقف .اهدعب

۱۲۹ 



 هللا نم رشلاو ريخلا نأب مهلوق عم ةّنسلا لهأ بهذم نم نأ فنصملا نيب مث
 :لاقيف دارفنالا ىلع صقن هنم مهوتي ام ىلاعت هللا ىلإ فاضي ال هنأ هئاضقبو

 هقلاخ برلاو الإ قولخم ال ناك نإو نالعجلاو سفانخلاو ريزانخلاو ةدرقلا قلاخ اي
 ظ سيل رشلاو .كيدي يف هلك ريخلاو) :حاتفتسالا ءاعد يف ي هللا لوسر لاق امك

 . ثيدحلا اذه ىنعم فلؤملا حرشو (كيلإ

 نا اذه ندع ی رکا ارنا ءاملعلا ضعب ركذ دقو

 يهاربإو رضخلا لوق نع هب ىلاعت هلآ ربخأ امب هركذ امل فنصملا لثم مث
 ا افاضأو , ىلاعت هللا ىلإ ريخلا افاضأ ثيح مالسلا امهيلع

 كيرأ رشأ ۍردن و :هلوق يف نجلا نع ىلاعت هللا هاكح ام ًاضيأ اذه لك

 . 4ار 2 موو دار أ أ ٍضرأْلا يف نمي

 ردقملاو قلاخلا وه هللا نأ خم لا هللا لإ هتبسنو رقلا ةفاضإ مدع يفو

 حدملاو هيلع ءانثلا يف لجو زع هللا عم بدأت كلذ يف - رش وأ ريخ نم ءيش لكل

 . ""اهئواسم نود رومألا نساحم هيلإ فاضي ثيح هل

 عيمجل ديرم هللا نأ ةعامجلاو ةّنسلا لهأ بهذم نم نأ فنصملا 508

 لإ دحأ رفكي ملو «هتثيشمب الإ دحأ نمؤي ملو ءاهرشو اهريخ دابعلا لامعأ
 قل ام ىضعي الآ هاش ولو «ةدحاو ةمآ ننانلا لعجل ءاش ول هللا نآو. «ةتيشمب
 هردقو ىلاعتو هناحبس هئاضقب نينمؤملا ناميإو نيرفاكلا رفكف :لاقو .سيلبإ
 طخسيو ةعاطلاو ناميإلا ىضريو «هاضقو هءاشو كلذ لك دارأ هتئيشمو هتدارإو

 درابيل ضي الو ع ی هلآ کیک اٹک نإ » : لجو زع هللا لاق .ةيصعملاو رفكلا

 )١( ملسم حيحصل يوونلا حرش باتك ًالثم رظنا ٦/٥۹ ص ليلعلا ءافش 17/8 .

 )١؟( ةيآلا :نجلا ةروس ٠١.

  (۳)ص يقهيبلل داقتعالا باتك نم ١15 فرصتب .

۱۲۲ 



 گارا ڑکنک نا رنکلا
 فدارت يتلا ةيردقلا ةينوكلا ةدارإلا اهركذ يتلا ةدارإلاب فلؤملا دوصقمو

 ناميإلاو اضرلاو ةبحملا فدارت يتلا ةيعرشلا ةينيدلا ةدارإلا تسيلو «ةئيشملا

 .ةريثك هبش لوزت ميسقتلا اذه ةفرعمبو ‹ نيمسق ىلإ مسقنت ةنت ةدارالاف .الثم ةعاطلاو

 : ةلأسملا هذه احضوم (ليلعلا ءافش) باتك يف ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ةريثك تالاكشإ لوزت هتفرعمبو «هل هبنتلاو هيلع هيبنتلا بجي رمأ انههو)

 هناحبس هرمأو ءرمألاو قلخلا هل هناحبس هللا نأ وهو ًاملع هب طحي مل نمل ضرعت

 هرمأو هقلخب ةقلعتم هناحبس هتئيشمف «يعرش ينيد رمأو «يردق ينوك رمأ :ناعون

 قلخ امك هتئيشم تحت لخاد هلك «ههرکی امبو بحي امب قلعتت كلذكو «ينوكلا
 وهو هل ةطوخسملا لاعفألاو نايعألاو رافكلاو نيطايشلا قلخو «هضغبي وهو سيلبإ

 هرمأب ةقلعتمف هاضرو هتبحم امأو «هلك كلذل ةلماش هناحبس هتئيشمف ءاهضغبي

 ةيحملا ظفلو ‹ ينوك ةئيشملا ظفلف . . .هلسر ةنسلأ ىلع هعرش يذلا هعرشو ينيدلا

 ةينيد ةدارإو «ةئيشملا يه نوكتف ةينوك ةدارإ ىلإ مسقني ةدارإلا ظفلو «يعرش ينيد

 يدا كت اذه تفرعاذإ):لاق مث (ةبحملا يه نوكتف

 دلا بيي ةو : هلوقو 4 کلا وداَبِعِل ير الو »
 عوقو ىلع ةلادلا ةماعلا ةئيشملاو ردقلا صوصن ضقاني ال 4 َرَعلا مَ دي
 .(قلخلا ريغ رمألاو «ةئيشملا ريغ ةبحملا نإف «هردقو هئاضقو هتئيشمب كلذ

 ةمهبم دابعلا بقاوع نأ نودقتعي ثيدحلا باحصأ نأ فنصملا ركذ مل

 ب ةرالا وتلا ةووس 50

 لا علا وس ©@)

 . ٠٠٠ ةيآلا :ةرقبلا ةروس (۳)

 از ةرآلا قلا ةنوس 623

 . 48 « 4! ص ليلعلا ءافش باتك نم (5)
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 الو .ةنجلا لهأ نم هنأ هنيعب دحاول نومكحي الو هل متخي مب دحأ يرديال

 ام ىلع نوفرعي ال مهنع بيغم كلذ نأل ؛رانلا لهأ نم هنأ هنيعب دحأ ىلع نومكحي

 . هللا ءاش نإ نونمؤم انإ نولوقي كلذلو ناسنإلا هيلع تومي

 .باقعلا نيئيسملا ىلع نوفاخيو باوثلا نينسحملل نوجري نكلو «يتأيس

 هل دهشن الف ‹نيعملا صخشلا يف فقن دق) يميل نبا و ا ا

 وجرن نكل «هب طيحن ال هيلع تام امو هنطاب ةقيقح نأل ملع نع لإ ران الو ةنجب

 . "”(ءيسملا ىلع فاخنو نسحملل

E 

 رانلاو ةنحلاب ةداهشلا

 نأ مالسإلا ىلع تام نمل نودهشي ثيدحلا باحصأ نأ فنصملا نابأ مث

 دحأ ىقبي الو «ةنجلا ىلإ هدرمف رانلا يف نيملسملا نم بذع نمف .ةنجلا هتبقاع

 ءرانلا ىلإ هدرمف رفكلا ىلع تام نم نأب اضيأ نودهشيو .نيملسملا نم رانلا يف

 يف داخ وهف تاب ةايغلاو:نهتتع انف هفاقمل سیلو

 ةالصلا مهيلع لسرلا نم لوسر ةوعد هتغلب نميف صوصخم اذهو

 ريثك نبا لاق 49ل کسر كسب يح ندم اه امو # :العو لج لاق امك مالسلاو
 بذعي ال هنأو «ىلاعت هلدع نع رابخإ ةيالا هذه يف) :هريسفت يف هللا همحر

 اب ىلا امك » : ىلاعت هلوقك هيلإ لسرلا لاسرإب هيلع ةجحلا مايق دعب الإ ًادحأ
 فال رشا نإ ءى نم هک کر ماودك ی تاج دم کب أولآ (© دیر کیا دلا ار ماس جرش ا

 ۷١. /۴ ةيميت نبال ةيوبنلا كسلا جاهنم 01(

 .اهدعب امو 55 ص رظنا .هيلع ةلدألاو كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت (0)

 , ٥ ةيالا : ءارسالا ةروس )۳(

١" 



 هللا نأ ىلع ةلادلا تايالا نم كلذ ريغ ىلإ :لاق مث نيتيا ركذو “€4 رک للص

 ا وسلا لامر دعب آلا نانلا اجا اغ ال ىلاع

 هتواقشو هتداعس نأو «ناسنإلا هيلع تومي امب رابتعالا نأ ىلع ةلدألا نمو
 نع هنع هللا ىضر دعس نب لهس نع هريغو يراخبلا هجرخأ ام هلمع ةمتاخ بسحب

 . "”(ميتاوخلاب لامعألا امنإ) : لاق هنأ كي يبنلا

 مهنايعأب هباحصأ نم ب لوسرلا مهل دهش نيذلا نأ ىلع فنصملا هبن مث
 هباحصأ نم ةرشع ةي رشب دقو «كلذب مهل نودهشي ثيدحلا باحصأ نأ ةنجلاب

 نب يلعو «نافع نب نامثعو «باطخلا نب رمعو «قيدصلا ركب وبأ مهو .ةنجلاب

 .فوع نب نمحرلا دبعو «ماوعلا نب ريبزلاو .هللا ديبع نب ةحلطو «بلاط يبأ

 نب رماع ةديبع وبأو «ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعسو «صاقو يبأ نب دعسو

 . مهنع هللا يضر حارجلا

 ينبا امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا اضن ةنجلاب كي لوسرلا هرشب نممو

 يف درو امك SEA « هن هللا يحل بلاط يبأ 0

 .©"(ةنجلا| لهأ بابش دس

 )١( ناتيالا :كلملا ةروس 24 ۹.

 . 784 / ريثك نبا ريسفت رظنا (۲)

 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) دعس نب لهس نع هريغو يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج ()
 .(5501 ثيدحلا مقر «ميتاوخلاب لمعلا باب ردقلا باتك ١

 لاقو .نيسحلاو نسحلا بقانم باب بقانملا باتك 5057/86 يذمرتلا ننس) يذمرتلا هجرخأ )٤(

 . (7 /" دنسملا) دمحأ مامإلاو (حيحص نسح ثيدح يذمرتلا

١" 



 نع هحيحص يف يراخبلا ىور امل ؛ هنع هللا يضر مالس نب هللا دبع كلذكو

 يشمي دحأل لوقي هيب يبنلا تعمس ام) :لاق هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس

 .(مالس نب هللا دبعل لإ ةنجلا لهآ نم هنإ ضرألا ىلع

 هج رخأ يذلا ثيدحلا انل مدقت دقف ؛هنع هللا يضر نصحم ار

 نولخدي نيذلا ًافلأ نيعبسلا ركذ امل كي هللا لوسرلا نأ هيفو ءامهريغو ناخيشلا

 ينلعجي نأ هللا عدا :لاقف نصحم نب ةشاكع هيلإ ماق «باذع الو باسح الب ةنجلا

 ظ . ””ههريغو '"”(مهنم هلعجا مهللا) : ةي هللا لوسرلا لاقف « مهنم

 اک هلوسر وأ ىلاعت هللا هل ديش نمل رانلاب توده ا لهأف كلذكو

 ل -  فللذ

 نب یا غ ماو بف را كلا ي دوي لاو رادلا قوتعنلا نو
 امهيف لزن دقف برح تنب ىورأ ليمج مأ هتأرماو هلك يبنلا مع «بلطملا دبع
 .ةروسلا رخآ ىلإ “4( بو يهل أ ادي تبت 9 : ىلاعت هللا لوق

 نيحيحصلا ىف ا ا ع تاد ف و تارا مهنمو

 نة ةف كوا يلا مسا غا يضر يردخلا دم يآ نع (

 هنم يلغي هيبعك غلبي رانلا نم حاضحض يف لعجيف ةمايقلا موي يتعافش هعفنت هلعل
 . *”(هغامد

 بقانم باب «راصنألا بقانم باتك ۱۲۸/۷ يرابلا حتف عم قرا حيحص (۱)

 . ۳۸۱۲ ثيدحلا مقر مالس نب هللا دبع

 . ٩٩ ص هجيرخت عم ًالماك ثيدحلا اذه مدقت )00

 ( a ةيطساولا يناعم نع ةيلجلا فشاوكلا باتك ًالثم ءالؤه ةفرعم يف رظنا (۳)
 اعام ه4 ىصناملسلا

 دا آلا دلا ةو 4540

Ese O 



 دع 1 اح

 ةباحصلا لضف

 مهنأ ركذف .ةباحصلا لضفأ يف ةّئسلا لهأ يأر نايب ىلإ فلؤملا لقتنا مث

 نب رمع مث« قيدصلا ركب وبأ ةَ هللا لوسر باحصأ لضفأ نأ نودقتعيو نودهشي

 .نودشارلا ءافلخلا مهنأو «بلاط يبأ نب يلع مث« نافع نب نامثع مث« باطخلا

 . مهنم دحاو لكل كلذ تبثت يتلا نئارقلاو ةلدألا ركذو

 يف فلؤملا هركذ يذلا بيترتلا ىلع مهنع هللا يضر ةعبرألا ءافلخلا بيترتف

 . ةفالخلاو لضفلا

 . ''”(مهنيب لضافن ال ةي يبنلا

 هذه ريخ نأ نم هريغو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع لقنلا رتاوت دقو

 . "رمع مث ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا

 يف اوفلتخا دق اوناك ةّنسلا لهأ ضعب نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقو

 امهيأ  رمعو ركب يبأ ميدقت ىلع مهقافتا دعب  امهنع هللا يضر ىلعو نامثع

 نكل ؛اوفقوت موقو ءايلع موق مّدقو «يلعب اوعّبرو اوتكسو نامثع موق مَّدقف ؟لضفأ
 . "يلع مث نامثع ميدقت ىلع ةّئسلا لهأ رمأ رقتسا

 )١( ثيدحلا مقر ةباحصلا لئاضف باتكک / يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص ۳٠٦۹۷ .

 ) (۲ص ةيطساولا ةديقعلا ١7« ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظناو ٤/ ٤١١ ‹ ۲ .

 ) )۳ص ةيطساولا ةديقعلا ۱۸ .

۲۷ 



 مالسإلا نيدل مهترصنو ةعبرألا ءافلخلا لضف نم ًائيش فنصملا ركذ مث
 نمو «نيزئافلا يف زاف مهلضف فرعو م مهالوتو مهبحأ نمف) :لاقو

 يف كله دقف ,هللامهنعل جراوخلاو ضفاورلا مهبسنت ام ىلإ مهبسنو مهّبسو مهضغبأ

E OT 
 هاور ام مهنع هللا يضر ةعبرألا ءافلخلا لضف مظع ىلع انلدي اممو

 ءافلخلا ةّنسو ينسب مكيلعف) هيفو هيب يبنلا نع هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا

 اا اع اوصعو اهي ارك دولا نيالا

 لضف مظع ىلع ةلادلا ةيوبنلا ةّنسلاو ميركلا نآرقلا نم ةلدألا دوجو عمو
 عمو «ءوسب مهل ضرعتلا نع ريذحتلاو .مهتلزنم ةعفرو مهنع هللا يضر '"'ةباحصلا
 اهيبن دعب ةمألا لضفأ مهف ؛ةعبرألا نيدشارلا ءافلخلا ًاصوصخو مهلضف راهتشا
 رمعو ركب يبأ نعلو ضغب ىلإ نوبهذي هللا مهحبق ضفاورلا نإف كك دمحم
 ىلع صن يب يبنلا نأ نوعّديو .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ريثكو نامثعو
 .مهنع روهشم وه امك همساب هنع هللا يضر بلاط ئبأ نب يلع فالختسا

 نم ًاريثكو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثع نورفكيو نوضغبي ًاضيأ جراوخلاو
 . مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ةعبرألا نودشارلا ءافلخلا) :ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 مهضغبو مهنعلو ةلبقلا لهأ نم مالسإلا ىلإ نيبستنملا ضعب ةاداعمب اولتبا

 موزل باب ةّنسلا باتك ١15/148 دواد يبأ ننس حرش دوهجملا لذب) دواد وبأ هجرخأ )١(
 نسح ثيدح لاقو (515 ثيدحلا مقر ملعلا باتك ٠٤/١ يذمرتلا ننس) يذمرتلاو (ةّنسلا
 ٠١١/٤(. دنسملا) دمحأ مامإلاو (17 ثيدحلا مقر ةمدقملا )١/ ١5 هجام نباو « حيحص

 كلذكو ءب يبنلا باحصأ لئاضف :مساب اک انهم يف ملسمو يراخبلا درفأ (۲)

 باتكو ءاهدعب امو ١7" ص يقهيبلل داقتعالا باتك رظناو «ثيدحلا ةمثأ نم امهريغ
 .اهدعب امو 07١ ص لولسملا مراصلا



 ‹فئاوطلا نم مهريغ نود امهتنعلو ةضفارلا امهتضغبأ رمعو ركب وبأف .مهريفكتو

 امأو) لاق مث (رمعو ركب ابأ بسی يذلا):لاق ؟يضفارلا نم دمحأ مامالل ليق اذهلو

 ةيديزلا ةعيشلا نم ةفئاط ةضفارلا عم اضيأ هرفك وأ هّبس وأ هضغبأف نامثع

 مهتعيشو ةيمأ ينب نم ريثكو «جراوخلا هرفك وأ هّبسو هضغبأف يلع امأو ‹جراوخلاو

 .'(ةعامجلا لهأ رئاسو ًايلعو نامثع رفكت جراوخلاف «هوبسو هولتاق نيذلا

 هباتك يف مهمعازم لطبأو «مهتادقتعم يف ضفاورلا ةيميت نبا شقان دقو

 . (ةيردقلاو ةعيشلا مالك ضقن يف ةيوبنلا ةّنسلا جاهنم) ليلجلا

 (جراوخلاو ضفاورلا مهبسنت ام ىلإ مهبسنو) هلوقب فلؤملا دصق نأ رهظيو

 يف كله دقف) اذه دعب فلؤملا لاقو .مهنع هللا يضر ةباحصلل ةدرلاو رفكلا ءاعدا

 . باذعلل قحتسم وهف يأ (نيكلاهلا

 يف بير ال اذه ههتناع اوف ههنا وأ ءان رشخ هب كوفلي ال الف ارق

 ءانثلاو مهنع ىضرلا نم عضوم ريغ يف نارقلا هصن امل بذكم هنأل ؛هرفك

EE 

 ا

 ملسملا مامإلا ماكحأ نم

 ماكحألا ضعب يف ثيدحلا باحصأ داقتعا نايب ىلإ فلؤملا لقتنا مث

 امهريغو نيديعلاو ةعمجلا ثيدحلا باحصأ ىريو) :لاقف ملسملا مامالاب ةصاخلا

 . (ارجاف وأ ناك ًارب ملسم مامإ لك فلخ تاولصلا نم

 . "5ك 2/5 ةيميت نبأ مالسالا خيش ىواتف عومجم باتك نم 2غ

 . ٥۸۷ «585 ص ةيميت نبال لولسملا مراصلا باتك رظنا (۲)

۱۲۹ 



 نوفرعي نم فلخ نولصي اوناك مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ كلذ ديؤيو
 نب ةبقع نب ديلولا فلخ ةباحصلا نم هريغو دوس ن ا ليغ ىلص امك «'”هروجف

 نافع نب نامثع هدلجف اهيرأ حبصلا ةرم ىلصو «رمخللا رقي ناكو «'"”طيعُم ت 1

 نب جاجحلا فلخ نولصي ةباحصلا نم هريغو رمع نب هللا دبع ناكو «كلذ ىلع
 اخه ناكو 0 ”ديبع يبأ نبا فلخ نولصي رب ةباحصلا ناكو « فسوي

 . '*”داحلالاب

 هرو ةضفارلا نم عديل لهأ كلذ يف فلاخ دقو

 . (ةرجبف ةرّوَج اوناك نإو مهعم ة ةرفكلا داهج نوريو) ٠ : فنصملا لاق مث

(010 

(۲) 

(۳) 

(€4) 

(6) 

 E لل ا نا را

 ىورأ همأل نافع نب نامثع وخأ وهو يشرقلا بهو وبأ طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا وه
 هثعبو ةكم حتف موي ملسأ ءاهئارعشو شيرق لاجر نم ناك كي يبنلا نع ىور ءزيرك تنب
 بلغت ينب تاقدص هنع هللا يضر رمع هالوو قلطصملا ينب تاقدص ىلع ةا هللا لوسر

 لزتعاو اهلزنف ةقرلا ىلإ لوحت نامثع لتق املف هلزع مث ةفوكلا هنع هللا يضر نامشع هالوو

 ارة اك ايف را وسلا افا لارڈ .ه"١ ةنس اهب تام ىتح ةيواعمو ًايلع

 باوصلاو ىلاعت هللا ىلإ اهرمأ بونذ هلو هتبحص تتبث دق. لجرلاو :رجح نبا لاق
 . ۲٠٤١/۸ ةياهنلاو ةيادبلا 147/1١« بيذهتلا بيذهت . توكسلا

 ةبحص هل تسيلو ةرجهلا ماع دلو قاحسإ وبأ يفقثلا دوعسم نب ديبع يبأ نب راتخملا وه
 بلغ دق ناكو «حيرصلا بذكلاو ةوبنلا ءاعداب هيلع دهش دقف ةيضرم ريغ هرابخأو ةيؤر الو
 ه۷ ةئس ةفوكلاب ريبزلا نب بعصم هلتق ىتح ريبزلا نب هللا دبع ةفالخ يف ةفوكلا ىلع
 ..رفكلا هب ًانونظم هنيد يف ًامهتم ناك : مزح نبا هنع لاق .ًارهش رشع ةتس هترامإ تناكو

 يدادقبلل قرتلا نيب ر كاك ا لاعلا يب ف لصفلا ,614 7 ةباصألا

 | ( . ۳۱ ص

 . فرصتب ۲۸۱/۳ ةيميت نبا نا

 ضايف نب زيزعلا دبع نب ديز خيشلل ةيطساولا ةديقعلا حرش ةيدنلا ةضورلا باتك رظنا

 . ٤4۸۳ ص



 .مهتعطاقم ةحلصم نم مظعأ مهعم لاتقلاب ةلصاحلا ةحلصملا نأل كلذو

 مامإلا جرخي ىتح هللا ليبس يف داهج ال :اولاقف ةضفارلا كلذ يف فلاخ دقو

 . ''”نالطبلا ةياغ يف مهلوقو .ًاموصعم مامإلا نوكي نأ نوطرتشيو «رظتنملا

 الو «حالصلاو قيفوتلاو حالصإلاب مهل ءاعدلا نوريو) :فلؤملا لاق مث

 روجلا ىلإ لدعلا نع لودعلا مهنم اوأر نإو فيسلاب مهيلع جورخلا نوري

 . (لدعلا مامإلا ةعاط ىلإ عجرت ىتح ةيغابلا ةئفلا لاتق نوريو «فيحلاو

 ءامدلا ةقارإ نم كلذ ىلع بترتي امل فيسلاب ةمئألا ىلع جورخلا زوجي الو

 نإو مهيلع ربصلاو فورعملاب مهتعاط نيملسملا ىلع بجيف «نتفلا لوصحو

 .ةالصلا اوماقأ ام مهيلع جورخلا كرتو اوراج

 : لاق وَ هللا لوسر نع هنع هللا يضر كلام نب فوع نع ملسم مامإلا ىور

 رارشو «مهيلع نولصتو مكيلع نولصيو مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ رايخ)

 الفأ هللا لوسر اي ليق .مكنونعليو مهنونعلتو مكنوضغبيو مهنوضغبت نيذلا مكتمئأ

 ًائيش مكتالو نم متيأر اذإو «ةالصلا مكيف اوماقأ ام ال :لاقف ؟فيسلاب مهذبانن

 .'(ةعاط نم ادي اوعزنت الو هلمع اوهركاف هنوهركت

 رمع نب هللا دبع نع ناخيشلا ىور دقف .مهل ةعاط الف ةيصعمب اورمأ نأو

 هركو بحأ اميف ملسملا ىلع ةعاطلاو عمسلا) : لاق يب يبنلا نع امهنع هللا يضر

 )١( ص قباسلا عجرملا ٤۸٤ فرصتب .

 .(ةرامإلا باتك ۲٤٤/١۲ ملسم حيحص) ملسم مامالا هجرخأ (۲)

 مامالل ةعاطلاو عمسلا باب ماكحألا باتك ١7١/١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص (۳)

 باتك ۲۲۹/۱۲ يوونلا حرشب ملسم حيحص ۰۷۱٤٤ ثيدحلا مقر ةيصعم نكي مل ام

 .ةرامالا

١١ 



 لهأل حيحصلا جهنملا اذه مهريغو ةلزتعملاك ءاوهألاو عدبلا لهأ فلاخ دقو (
 .ةمئألا عم ةّنسلا

 دعب لاق (مالسإلا يف ةبسحلا) باتك يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 كرتو «ةمئثألا لاتق كرتو «ةعامجلا موزل ةعامجلاو ةّنسلا لهأ لوصأ نم :مالك
 لوصأ نم 2”ةمئألل لاتقلا نوريف ةلزتعملاك ءاوهألا لهأ امأو «ةنتفلا يف لاتقلا
 . "”ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم ةمئألا لاتق نولعجيو «مهنيد

 ظ تاك 0
 مهنع هللا يضر ةباحصلا قوقح نم

 باحصأ نيب رجش امع فكلا نوري ةّنسلا لهأ نأ فلؤملا ركذ مل
 نوريو «مهيف افق مهل ًابيع نمضتي ام ركذ نع ةنسلألا ريهطتو ةي هللا لوسر
 . مهتفاكل ةالاوملاو .مهعيمج ىلع محرتلا

 (ةيطساولا ةديقعلا) هباتك يف هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش حرش دفو
 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلل ةبوسنملا ءىواسملا نم يوُر امم ةّنسلا لهأ فقوم
 ٠ يف ةيورملا راثالا هذه نإ :نولوقيو ةباحصلا نيب رجش امع نوكسميو) لاق اممو
 حيحصلاو «ههجو نع ريغو صقنو هيف ديز دق ام اهنمو ‹بذك وه ام اهنم مهئواسم
 عم مهو < .نوئطخم نودهتجم امإو نوبيصم نودهتجم امإ : :نوروذعم هيف مه هنم
 لب «هرئاغصو مثالا رئابك نع موصعم ةاحضلا نم دخاو لك نأ نودقتعي ال كلذ
 رر ليلق مهضعب لعف نم ركني يذلا ردقلا مث .. .ةلمجلا يف بونذلا مهيلع زوجي

 يف داهجلاو هلوسرو هللاب ناميإلا نم مهنساحمو موقلا لئاضف بنج يف رومغم
 .خلإ (. ..لاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاو ةرصنلاو ةرجهلاو هليبس

 )١( يرعشألا نسحلا يبأل نييمالسإلا تالاقم رظنا .روجلا ةمئأ يأ ۲/٠٤١ .

 ) (۲فرصتب 514 ص ةيميت نبال مالسإلا يف ةبسحلا باتك نم .

 ) )۳ص ةيطساولا ةديقعلا باتك رظنا 2١8 ٠۹ .

۳۲ 



 امع ةنسلألا ريهطتو كت هللا لوسر باحصأ نيب رجش امع كاسمإالا بجيف

 مهنع يضرتلاو مهيلع محرتلاو مهتبحمو «مهلضف داقتعا بجيو «مهل ًاببع نمضتي
 دايم دمحم انيبن مانألا ريخ ةبحصب اوزاف دقو «نورقلا ريخ مهف «مهئساحم ركذو

 . مهراثا ىفتقا نم ديعسلاو «مهنع هللا يضر ريبك مهلضفو
 ةباحصلا لضف ثحبم دعب ثحبملا اذه فلؤملا ركذي نأ ىلوألا ناكو

 ضعب ركذ ةبسانم ىأر هنأ امبر نكلو «هل هتبسانمل نيدشارلا ءافلخلا ةيلضفأو
 . ءافلخلا نع مالكلا دعب نيملسملا ةمئألا ماكحأ

 ت16

 هتيب لهأو هلي يبنلا جاوزأ قوقح
 نهنع هللا يضر هجاوزأ ردق ميظعت نوري كلذكو) : ًالئاق فنصملا فاضأ مث

 . (نينمؤملا تاهمأ نهنأب رارقإلاو «نهلضف ةفرعمو «نهل ءاعدلاو

 چ مهما :هجیوزأو 8 : یلاعت هلوقل هريسفت يف هللا همحر ريثك نبا مامإلا لاق

 نهب ةولخلا زوجت ال نكلو «ماظعإلاو ماركإلاو ريقوتلاو مارتحالاو ةمرحلا يف يأ
 . خلإ . . .عامجإلاب نهتانب ىلإ ميرحتلا رشتني الو

 ودون نأ مُكحَل تاك امو » :هلوقب اي يبنلا توم دعب نهحاكن هللا مرح دقو
DP ETاا ام را ب  

 ةوبنلا لبق و .ةيدسألا دليوخ تنب ةجيدحخ ا الع هجاوزأ امأو

 «ميهاربإ الإ اهنم مهلك هدالوأو «تتام ىتح اهيلع جوزتي ملو ءةنس نوعبرأ اهلو
 ةرجهلا لبق تتام ءاهلامو اهسفنب هتساوو هعم تدهاجو هترصنو هترزآ يتلا يهو

 . نينس ثالثب

 )١( ةيالا :بازحألا ةروس 5 .

 . 1۹7/۳ ريتك نبا ريسفت )00

 . ه8 ةيالا : بازحألا ةروس (۳)

 ليفي



 .ةعمز تنب ةدوس اهدعب جوزت مث

 ؛ 5 هيلإ قلخلا بحأ يهو ءاهريغ اركب جوزتي ملو «عست اهرمعو اهب ىنبو «نينس
 . ءاسنلا هقفأ تناكو «تاوامس عبس قوف نم تئربو

 . هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تنب ةصفح مث

 . ةيسيقلا ثراحلا تنب ةميزخ تنب بنيز مث

 هناي دداا نانو کپ ھا يسار نر است هج ف
 . تاومس عبس قوف نم كي هلوسرل اهجوز يذلا

 . قلطصملا ينب ايابس نم تناكو «ثراحلا تنب ةيريوج جوزتو

 .دنه اهمسأ ل يقو نايف ىنأ تب ةلمر اهبساو ةييحوأ ف

 د اهقتعأف ربيخ يبس نم تناكو « بطخأ نب يي تنب ةيفص او جوزتو

 . ال اهب جوزت نم رخآ يهو «ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم جوزت مث
 هللا يضر «ةرشع ىدحإ نهو «نهب لخد يتاللا د هؤاسن ءالؤهف

 ( ظ 77 نودع

 ههنولوتيو ب هلا لوسر تيب لهأ نوبحي مهنأ ًاضيأ بسلا لهأ لوصأ نمو ٠
 مامإلا هجرخأ ام هنمف . كلذ ىلع ثحلا درو دقف «مهقوقح نوعريو مهيلع نومحرتيو

 .راصتخاب ٠١8/١ ١١4 ميقلا نبال داعملا داز باتك نم ()

۱۳٤ 



 ىلإ ملسم نب رمعو ةربس نب نيصحو انأ تقلطنا) :لاق نايح نب ديزي نع ملسم

 ىعدي ءامب ًابيطخ انيف اموی ا هللا لوسر ماق : مقرأ نب ديز لاق هيفو .مقرأ نب ديز

 الأ دعب امأ :لاق مث ركذو ظعوو هيلع ىنثأو هللا دمحف  ةنيدملاو ةكم نيب  ًامخ

 نيلقث مكيف كرات انأو .بيجأف يبر لوسر يتأي نأ كشوي رشب انأ امنإف سانلا اهيأ

 ىلع ثحف «هب اوكسمتساو هللا باتكب اوذخف رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهلوأ

 يف هللا مكركذأ «يتيب لهأ يف هللا مكركذأ «يتيب لهأو :لاق مث هيف بغرو هللا باتك

 سيلا ؟ديز اي هتيب لهأ نمو :نيصح هل لاقف «يتيب لهآ يف هللا مكركذأ « يتيب لهأ

 ةقدصلا مرح نم هتيب لهأ نكلو «هتيب لهأ نم هؤاسن :لاق ؟هتيب لهأ نم هؤاسن

 لك :لاق «سابع لاو رفعج لاو ليقع لاو يلع لآ مه :لاق ؟مه نمو لاق «هدعب

 .(معن :لاق ؟ةقدصلا مرح ءالؤه

 نإ ؛هللا ميأو ال :لاق ؟هؤاسن «هتيب لهأ نم :هل انلقف) :ىرخأ ةياور يفو

 لهأ ءاهموقو اهيبأ ىلإ عجرتف اهقلطي مث رهدلا نم رصعلا لجرلا عم نوكت ةأرملا
 . ''”(هدعب ةقدصلا اومرح نيذلا هتبصعو هلصأ هيب

 ناتاه) :لاقف نيتياورلا نيتاه نيب هللا همحر يوونلا مامإلا عمج دقو

 : لاق هنأ ملسم ريغ يف تاياورلا مظعم يف فورعملاو ‹ ضقانتلا امهرهاظ ناتياورلا

 هتيب لهأ نم نهنأ دارملا نأ ىلع ىلوألا ةياورلا لوأتتف . هتيب لهأ نم نسل هؤاسن

 يف ظعوو القث مهامسو «مهماركإو مهمارتحاب رمأو مهلوعيو هنونكاسي نيذلا
 دقو .ةقدصلا مرح نميف نلخدي الو «هلك اذه يف تالخاد هؤاسنف «ركذو مهقوقح

 نم هتيب لهأ نكلو «هتيب لهأ نم هؤاسن :هلوقب ىلوألا ةياورلا يف اذه ىلإ راشأ
 ظ . "'”(ناتياورلا تقفتاف «ةقدصلا مرح

 ةباحصلا لئاضف باتك ۱۷۹/٠١ 018٠ ۱۸١ يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هجرخأ )١(

 ۰۱۸۰/۱١ 18١. يوونلا حرش رظنا (۲)



 ل6 هللا لوسر ةيصو هتنمضت امب مامتهالا ًانيبم هللا همحر ريثك نبا مامإلا لاق
 ةاصولا ركنن الو) :مالك دعب لاق . ةّئسلل نيعبتم اوناك اذإ اميس الو هتيب لهأ يف
 نم ةرهاط ةيرذ نم مهنإف ٠ مهماركإو مهمارتحاو مهيلإ ناسحإلاب رمألاو «تيبلا لهأب

 نيعبتم اوناك اذإ اميس الو ًابسنو ًابسحو ًارخف ضرألا هجو ىلع دجو تيب فرشأ
 لهأ ىلعو «هينبو سابعلاك « مهفلس هيلع ناك امك «ةيلجلا ةحضاولا ةحيحصلا ةّنسلل

 .ها . ''”(نيعمجأ مهنع هللا يضر هتيرذو هتيب

 يف نولغي نيذلا ةضفارلا نيب طسو تيبلا لهأل مهتالاوم يف ةّنسلا لهأو
 مل ةباحصلا نم أربتي مل نمف ءءاربب الإ ءالو ال :نولوقي مهنأ ىتح تيبلا لال مهبح
 تيبلا لهأل ةوادعلا نوبصني نيذلا بصاونلا نيبو «(تيبلا لآ يأ) ةبارقلا لوتي

 . '"”ههنم نؤربتيو مهنوذؤيو

 . ةّنسلا لهأ لوصأ نم لصألا اذه ركذ هللا همحر فلؤملا ىلع تاف دقو

 0 ام

 لمعلاب باوثلا قاقحتسا مدع

 دحأل بجت ال ةنجلا نأ نودقتعي ثيدحلا لهأ نأ نايب ىلإ فنصملا لقتنا مث
 يذلا ريخلا لمع ذإ ؛هل اهبجويف هيلع ىلاعت هللا لضفتي نأ لإ ًاتسح هلمع ناك ولو
 كرام سرو کن یا لبق لولو $ : ىلاعت لاق «ىلاعت هللا ريسيتب الإ هل رسيتي مل هلمع
 -  .تايآلا نم اهوحنو "اتسم كاد نورك

 ةشئاع نع ناخيشلا هجرخأ ام فلؤملا هدروأ ام ىلع ةلادلا ثيداحألا نمو

 . ۱۱٤/٤ ريثك نبا ريسفت نم 01(

 7١:”2, ص ديشرلا رصان نب زيزعلا دبع خيشلل ةيطساولا ةديقعلا ىلع ةينسلا تاهيبنتلا رظنا (۲)
۲ 

 .71 ةيآلا :رونلا ةروس (۳)

۱۳۹٢ 



 دحأ لخدي نل هنإف ءاورشبأو ''"اوبراقو اوددس :لاق هيب يبنلا نع اهنع هللا يضر

 ةرفغمب هللا يندمغتي نأ الإ انأ الو :لاق !هللا لوسر اي تنأ الو :اولاق «هلمعب ةنجلا

 وو

 ىلاعت هللا لضفب وه دحأل ةنجلاب ىلاعت هللا ةباثإ نأ ةّنسلا لهأ بهذمف

 ضوع ةنجلا نأو «ىلاعت هللا ىلع بجاو اذه نأ ىلإ ةلزتعملا بهذيو «هتمحرو

 . مهلوقع ميكحت ىلإ كلذ يف نيدنتسم «هنمثو لمعلا

 بهذم ًانيبم قباسلا ثيدحلل هحرش دنع هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 «لامعألا باوث نوبجويو «لقعلاب ماكحألا نوتبثيف ةلزتعملا امأو) :ةلزتعملا

 نع هللا ىلاعت مهل ليوط طبخ يف ءاذه فالخ نوعنميو «حلصألا نوبجويو

 . " ”(عرشلا صوصنل ةذبانملا ةلطابلا مهتاعارتخا

 ه1

 لاجالا ريدقت

 دق لجو رع هللا نأب نودهشي ثيدحلا باحصأ نأ نايب ىلإ فنصملا لقتنا مث

 ىلع ةلادلا تايالا ضعب ركذو ءرخأتي نلو هيلع مدقتي نل ًالجأ قولخم لكل لجأ

 . كلذ

 هنع متزجع نإو «هب اولمعاو دادسلا اوبلطا يأ اوبراقو اوددس ىنعم) : يوونلا مامإلا لاق )١(

 (اورصقت الو اولغت الف طيرفتلاو طارفإلا نيب وهو «باوصلا دادسلاو «هنم اوبرقا يأ هوبراقف

 . ٠١۲/۱۷ ملسم حيحصل يوونلا حرش

 دصقلا باب قاقرلا باتك 544/١١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ (۲)

 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو (5457 ثيدحلا مقر لمعلا ىلع ةموادملاو

 نع بابلا يفو .ىرخأ ظافلأ ثيدحللو (رانلاو ةنجلاو ةمايقلا ةفص باتك <01

 .ةريره يبأ

 . ٠١١ /۱۷ ملسم حيحصل يوونلا حرش باتك نم )۳(

۳۷ 



 هللا لاق .هلجأ ىضقنا دقف لتق وأ تام نم نأ نودهشي مهنأ فاضأو

 . ۰2و جام لإ دق م ھما بوک بلاد كيتون ن مک ول ظل : لجو رع
 توميس هنأ ىلاعت هللا ردق دقف «هلجأب تيم لوتقملا نأ ةّنسلا لهأ بهذمف

 !هلجأ ىلإ شاعل لتقي مل ولو ؛هلجأ هيلع عوطقم لوتقملا :ةلزتعملا دنعو)
 لجأ هل لعج هنأ ىلاعت هللا ىلإ بسني نأ قيلي ال هنأل «لطاب اذهو !نالجأ هل نأكف
 اجلا لفك نيرمألا دحا لجأ لمجي وأ بل هبلإ شيب ال هنأ مل
 : (تقارعلاب

E 

 نيطايشلا قلخ
 قلخ هناحبس هللا نأ نودقتعي ثيدحلا لهأ نأ نايب ىلإ فنصملا لقتنا مث

 ىلاعت هللا نأو «مهل نودصرتيو. مهلالزتسا نودصقيو نييمدالل نوسوسوي نيطايشلا
 ةلدأ ركذ رو سي ل لم
 . ميركلا نآرقلا نم كلذ

 .ةديدع حلاصمو مكح نيطايشلا قلخ يفو

 هن م اب نسل ءافش) باتك يف هللا همحر ميقلا نبا لاق
 ظ الإ هليصفتب طيحي ال ام مكحلا نم كلذ يف): لاق .هدونجو سيلبإ قلخ يف ةمكحلا
 : يتأي ام هركذ اممو .اهنم ةلمج ركذ مث (هللا

 هتفلاخمو هبزحو هللا ودع ةدهاجمب ةيدوبعلا بتارم هئايلوأو هئايبنأل لمكي نأ

 )١( ةيألا :نارمع لآ ةروس ١84.

 ) )۲ء۸۷ ص زعلا ىسأ نبال ةيواحطلا ةديقعلا حرش باتك نم ۸۸ .

۳۸ 



 نم كلذب مهل بترتيف «هديكو هرش نم مهذيعي نأ هيلإ ءوجللاو هنم هللاب ةذاعتسالاو

 رصأو هتعاط نع ربكتو هرمأ فلاخ نمل ةربع سيلبإ لعج هناحبس هنأ اهنمو

 . مهبيط نم مهئثيبخ هب نيبتيل هقلخ هب هللا نحتما كحم هنأ اهنمو

 ةكئالملاو ليربج لثم دادضألا قلخ يف ىلاعت هللا ةردق لامك راهظإ اهنمو

 رهظي امنإ دضلا نإف ءهدض نسح لامك نم نيدضلا دحأ قلخ نأ اهنمو

 .اذكهو ليمجلا ةليضف فرعت مل حيبقلا الولف «هدضب هنسح

 بير الو ‹«هعاونأو ركشلا ةقيقحب ةقيقحب ركشي نأ بحي هناحبس هنأ مكحلا هذه نمو

 مل ام هركش عاونأ نم هب ب مهناحتماو هدونجو سيلبإ هللا ودع دوجوب اولان هءايلوأ نأ

 نيبو اهنم جرخي نأ لبق ةنجلا يف وهو مدا ركش نيب مكف ؛هنودب مهل لصحي نكي

 .""هلبقو هيلع باتو هبر هابتجا مث هودعب يلتبا نأ دعب هركش

0 EE 

 رحسلا ماكحأ

 رحاسلا ماكحأو رحسلا يف ثيدحلا باحصأ يأر نايب ىلإ فلؤملا لقتنا مث

 ا ايندلا يف نأ نودهشيو :لاقف  asهللا نذإب الإ ادح دحأ نورضي ال مهنأ

 ياندا الإ دحام نبراس مھ امو :لاق امك لعوب ع .

 نورضي ال ةرحسلا نأ يأ يردقلا ينوكلا نذإلا وه انه نذإلاب دوصقملاو

 ىلاعت هللاف ءيعرشلا ينيدلا نذإلا دارملا سيلو «هريدقتو ىلاعت هللا ةئيشمب الإ ًادحأ

 )١( ص ليلعلا ءافش رظنا 75 755١.
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 .''”عامجإلاو ةئسلاو باتكلاب مرحم رحسلاف .رحسلا حبي مل

 .هل ةقيقح ال هنأو رحسلا دوجو مهعبت نمو ةلزتعملا ركنأ دقو

 رحسلا نأ مهريغو ةلزتعملا نم موق معز) :(ديمحلا زيزعلا ريسيت) يف لاق
 مسيو يس ييسر يي یف ا

 . ''0(ةقيقح

 .(رفك دقف ىلاعت هللا نذإ ريغب

 هريغ ىلإ أجتلاو «هتئيشمو ىلاعت هللا ةردق ركنأ دقف هرفك يف كش ال اذهو
 ظ . مهيلإ برقتلاو ًالثم نيطايشلا هئاعدك

 تبرض ًالإو بات نإف «بيتتسا هب رفكي ام فصو اذإو) :فنصملا لاق مث
 . (رزع داع نإف «هنع يهن مهفي ال امب ملكت وأ رفكب سيل ام فصو نإو «هقنع

 هللا همحر يعفاشلا مامالا بهذم وه رحاسلا مكح نم انه فلؤملا هركذ امو

 . ىلاعت

 ةفينح وبأ لاق ؟ال مأ كلذب رفكي له :هلمعتسيو رحسلا ملعتي نم مكح يفف
 ‹كرحس انل فص :هل انلق رحسلا ملعت اذإ :يعفاشلا لاقو «رفكي دمحأو كلامو

 بكاوكلا ىلإ برقتلا نم «لباب لهأ هدقتعا ام لثم رفكلا بجوي ام فصو نإف
 دقتعا نإف ؛رفكلا بجوي ال ناك نإو ءرفاك وهف اهنم سمتلي ام لعفت اهنأو «ةعبسلا
 .” رئاك وهنا هخاابإ

 . ۲٦۷/۱۱« ١۷١/۳١١ ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم رظنا (۱)
 باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ناميلس خيشلل ديمحلا دلا نست باك نم 0

 74 ص
 .راصتخاب ٠۳١ ص ديمحلا زيزعلا ريسيت باتكو ۰۱٤۸/۱ ريثك نبأ ريسفت باتك نم (۳)

١ 



 ءاملعلا روهمجو) :(ةيواحطلا حرش) يف لاق ؟ال مأ رحاسلا لتقي لهو

 .هنع صوصنملا يف دمحأو كلامو ةفينح يبأ بهذم وه امك رحاسلا لتق نوبجوي

 لتق نإ :ةفئاط لاقو .مهريغو نامثعو هتنباو رمعك ةباحصلا نع روثأملا وه اذهو

 وه اذهو .رفك هلمعو هلوق يف نكي مل اذإ لتقلا نودب بقوع ًالإو لتقي رحسلاب
 .“(دمحأ بهذم يف لوق وهو يعفاشلا نع لوقنملا

 .نالوق كلذ يف ؟بات اذإ هتبوت لبقتو رحاسلا باتتسي لهو
 يعفاشلا لاقو «لبقت ال مهنع روهشملا يف دمحأو ةفينح وبأو كلام لاق

 . "لبقت ىرخألا ةياورلا يف دمحأو

 هلتق بجو هتحابإ دقتعأ انأو «مارحب سيل رحسلا لاق نإو) : فلؤملا لاق مث

 . (هميرحت ىلع نوملسملا عمجأ ام حابتسا هنأل

 عمجأ ام لحتسا هنأل ءًاضيأ هرفكب مكحي رحسلا ةحابإ دقتعا نم نأ روهشملاو

 نأ نيملسملا نيب فالح ال):(ةيواحطلا حرش) يف لاق .هميرحت ىلع نوملسملا

 ةرتاوتملا ةرهاظلا تامرحملاو «ةرتاوتملا ةرهاظلا تابجاولا راكنإ رهظأ ول لجرلا

 ."(ارفاك لتق الإو بات نإف باتتسي هنإف كلذ وحنو

 ل ا ا الا

 ثيدحلا نلهأ ءارآ

 مهبادا نم ةلمجو لئاسملا ضعب يف

 «ةبرشألا نم ركسملا ثيدحلا باحصأ مّرحُيو) :لاقف ةيهقفلا لئاسملا ضعب يف

 ءركسي امم كلذ ريغ وأ ةرذلا وأ لسعلا وأ رمتلا وأ بيبزلا وأ بنعلا نم ذختملا

 )١( ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش باتك نم ٤٠٥۷ء ٠٥۸ .

 . "2١61 ١65 /۸ ةمادق نبال ىنغملا رظناو ؛«5/8١ 7/1١ ريثك نبا ريسفت باتك نم )۲)

 . ۲۹۸ ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش باتك نم )۳(

١١ 



 ظ ظ . (دحلا هب نوبجويو هنوسجنيو هريثكو هليلق نومرحي
 بهذم وه هريثكو هليلق ةبرشألا نم ركسملا ميرحت نم فلؤملا هركذ امو ظ

 يبا“ :ةفوكلا لهأ نم فئاوطو ةيفنحلا بهذمو .روهمجلا

 | . طقف ركسلاب قلعتي امنإ ةذبنألا عاونأ نم .

 ك1
  رمخلا مكح همكح نأو هريثكو هليلق ةبرشألا نم ركسأ ام ميرحت نم روهمجلا هيلإ

 نيعباتلاو ةباحصلا نم نيملسملا ءاملع نم روهمج بهذ لوقلا اذه ىلإو) :لاق

 يعازوألاو ثيللاو يعفاشلاو كلام بهذم وهو ءراصمألا ءاملع نم مهدعب نمو

 لهأ هب لوقلا ىلع عمجأ امم وهو «مهريغو نسحلا نب دمحمو قانو :دنحأو

 هيدا لا :لاقف نيفلاخملا بهذم ركذ مث (مهلك ةنيدملا
 هنم مرحم امنإف اهادع امو ةا ا وک ف اهنإ رمخلا نإ :اولاقو ةفوكلا

 كلذ نوركني راصمألا ءاملع لاز امو :لاق مث . هنود ام مرحي الو ركسي يذلا ردقلا

 ملعلا ةمئأ نم قلخ مهيفو يهل ايقاع نو اک يف اياك هاو عيب
 ظ ا

 لك) : هلك يبنلا لوقب جتحت مهنع هللا ي ىضر ةباحصلا تناك دقو :ًاضيأ لاقو

 ا ريحا ىلا ”(مارح ركسم
 .خلإ . "انني تلح اهيا يبا

Pree (۱) | 
 يزاغملا باتك ٦۲ /۸ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ثيدح نم ءزج )۲)

 باتك ء۲٦۱۹ /۱۳ ء٤۱۲٦ ثيدحلا مقر بدألا باتك 614/٠١ ء٤٤۳٤ ثيدحلا مقر
 *170/١. ١/١ يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو «(۷۱۷۲ ثيدحلا مقر ماكحألا

 . (مارح رمخ لك نأو رمخ ركسم لك نأ نایب باب «ةبرشألا باتك .
 آ - ةلأسملا هذه ةلدأ ةفرعم يف ةدايز تئش نإ رظناو ۳۹۷ ص مكحلاو مولعلا عماج باتك رظنا )۳(

١" 



 يف ءاملعلا روهمجل ةفوكلا لهأ نم مهعبت نمو ةيفنحلا ةفلاخم نأ رهظيو

 . اهتابثإ ىلإ فلؤملا تعد يتلا يه ةمهملا ةلأسملا هذه

 ءادأ ىلإ ةعراسملا نوري ثيدحلا باحصأ نأ هللا همحر فاول ركذ مث

 . (مامإلا فلخ باتكلا ةحتاف ةءارق نوبجويو): لاق مث ءاهتاقوأ لوأ يف تاولصلا

 ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لوق وه مامإلا فلخ ةحتافلا ةءارق بوجوب لوقلاو

 هللا مهمحر ءاملعلا نيب فالخ ةلأسملا هذه يفف .ءاملعلا نم ةفئاطو ديدجلا يف

 . ىلاعت

 نافرط اهيف سانلاف مامإلا فلخ ةءارقلا امأو) :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 «ميرحتلا ىلإ مهضعب اهب غلبي ىتح مامإلا فلخ ةءارقلا هركي نم مهنم .طسوو

 مهعبتا نمو ةفوكلا لهأ ىلع بلاغلا وه اذهو ءرهجلاو رسلا ةالص كلذ يف ءاوس

 ةءارق بجوي ىتح مامإلا فلخ ةءارقلا دكؤي نم مهنمو .ةفينح يبأ باحصأك

 ةفئاط لوقو يعفاشلا يلوق نم ديدجلا وه اذهو .أرقي مامإلا عمس نإو ةحتافلا

 ةالص يف مامإلا تاتكس لاح يفو رسلا ةالص يف ةءارقلاب رمأي نم مهنمو .هعم

 مامإلا ةءارق عمسي يذلا بيرقلا امأو «مامإلا عمسي ال يذلا ديعبلاو ءرهجلا

 روهمجلا لوق اذهو .ةوالتلا ماقم عامتسالل ةماقإ همامإ ةءارقل تاصنإلاب هنورمأيف

 رثكأ لمع لدي هيلعو .راثالا ءاهقفو راصمألا ءاهقف نم مهريغو دمحأو كلامك

 .  فيداحألا هيلع نفتو ةباحكملا

 :لاق ىلاعت هللا نأل لاوقألا لدعأ اذهو) :ةيميت نبا لوقي رخآ عضوم يفو

 مامالا أرق اذإف ا ”* € نومح ا ا ات آو مل | مل اسا ٌلارَقلأ ترق اذإو#

 ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا باتكو ءاهدعب امو ۳٠٤/۸ ةمادق نبال ينغملا باتك يف =

 .۳۲۸ «۳۲۷ /۲۳ ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف )١(

 7١. 5 ةيالا :فارعألا ةروس (۲)
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 عامتسا ال يذلا توكسلا نم ريخ ةءارقلا نإف ءأرقيلف تكس اذإو < ع

 ةءارقب رمألا وهو روهمجلا بهذم نأ رهظي الا هله 5 55

 عمسي مل نم ىلعو ءمامآلا تاتكس يفو .ةيرسلا ةالصلا يف مامإلا فلخ ةحتافلا

 لوقلا وه بس ةيرهجلا ىف يف ة مامالا ةءارق عامتسا لاح ةءارقلا ةهاركو «دعبلل مامالا

 .ةباحصلا رثكأ لمع لدي هيلعو «لاوقألا نيب عمجي يذلا طسولا

 “)ىرخألا لاوقألا شقانو ةيميت نبا مالسإلا خيش هحجر دقو

 .اهب لإ حصت ال يتلا ةالصلا ناكرأ نم ًاضعب فلؤملا ركذ مث
 لامعألا نم هب نوصاوتي امو «ثيدحلا لهأ بادا نم ةلمج ركذ مث

 . ةحلاصلا

 ت6
 عدبلا لهأ نم ةّنسلا لهأ فقوم

 ‹هيف نوضغابتيو نيدلا يف نوباحتي ثيدحلا باحصأ نأ فلؤملا نابأ مث
 نع مهناذأ نوص لوریو . مهنولداجي الو .مهنوسلاجي الو عدبلا لهأ نوضعغبيو

 مهْنَع ضرع د عا انباء ےن تو ضو نیلا َ تیار اذإو © : یلاعت لاق امك (؟2ةراضلا مهليطابأ عامس

 . وربع نیر يف وصون يح
 .ةرهاظ اهلهأ ىلع عدبلا لهأ تامالع نأ حضوأ مث

 . ٠٣١ /۲۳ قباسلا ردصملا (0)

 .هقفلاو ثيدحلا بتك يف هعضوم يف طوسبم اهتلدأو ةلأسملا هذه ليصفت )0
 ° — 0/۳ مالسالا خيش ىواتف عومجم ًالثم رظنا )۳(

 كلذ راثاو مهتطلاخمو عدبلا لهآ عم سولجلا نع يهنلا يف ء ءاملعلل ًالاوقأ تئش نإ رظنا (6)
 . اهدعب امو 47 ص يبطرقلا حاضو نبال (اهنع يهنلاو عدبلا) باتك يف

 .54 ةيآلا :ماعنألا ةروس (5)
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 يأ - ةي يبنلا رابخأ ةلمحل مهتاداعم ةدش مهتامالعو مهتايا رهظأو :لاقو

 ‹«ةهبشمو ةيرهاظو ةيربجو ةيوشح مهايإ مهتيمستو مهل مهراقتحاو  ثيدحلا لهأ

 هيقلي ام ملعلا نأو ملعلا نع لزعمب اهنأ هَ هللا لوسر رابخأ يف مهنم ًاداقتعا

 .خلإ . . . مهيلإ ناطيشلا

 عدبلا لهأ نأ ىلع لدت ءاملعلا نم ددعل الاوقأ هدانسإب فلؤملا ىور مث

 ثيدحلا لهأ نوضغبيو «هدانسإب هتياورو هَ هللا لوسر ثيدح عامس نوضغبي

 مهومهتاو مهيلع اوركنأ كلذ مهنم اوعمس امل ءاملعلا نأو «ءوسلاب مهنومهتيو

 .ةقدنزلاو رفكلاب

 عدبلا لهأ تامالع نأ هيف ركذي يزارلا متاح يبأ مامالل ًالوق ىور مث
 لهأ يف ةعيقولا عدبلا لهأ ةمالع) :لوقي ثيح .ةركنم ءامسأب ةنسلا لهأل مهتيمست

 ءراثالا لاطبإ كلذب نوديري «ةيوشح رثألا لهأ مهتيمست ةقدانزلا ةمالعو «رثألا

 ةنسلا لهأ مهتيمست ةيمهجلا ةمالعو «ةربجم ةنسلا لهأ مهتيمست ةيردقلا ةمالعو

 . (ةبصانو ةتبان رثألا لهأ مهتيمست ةضفارلا ةمالعو «ةهبشم

 مهكسمتل ةيوشحلاب ةنسلا لهأل ةقدانزلا ةيمستف :تايمستلا هذه ببس امأو

 مولع ةفرعم) هباتك يف مكاحلا هللا دبع وبأ لاق مهل اراقتحاو ءصوصنلاو راثآلاب

 عدبلاو داحلإلا نم عون ىلإ بسني نم لك انناطوأو انرافسأ يف اندهع) :(ثيدحلا

 . ةا اسي ةراقحلا ني الإ ةروصتملا ةققاظلا ىلإ ريال

 هللا ءاضقب دابعلا لاعفأ نإ :مهلوقلف ةربجم ةنسلا لهأل ردقلا ةيمست امأو

 تافصلا تابثإب مهلوقل ةهبشم مهل ةيمهجلا ةيمستو «هقلخو هتدارإو هردقو ىلاعت

 . ''”ىلاعت هلل

 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم اذه يف رظناو ‹ ٤ ص ثيدحلا مولع ةفرعم باتك نم )۱(

 . ٦١ ص نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم ىف ناهربلا باتك رظنا (۲)
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 ةضفارلا دنع كلذ ىنعم نأل «ةباحصلل مهيلوتل ةبصان مهل ةضفارلا ةيمستو
 ميسي ووو نومعزي مهف ءمهل ةوادعلا بصنو تيبلا لآ نم ةءاربلا .

)1( 
 2." ةيارقلا لوتي

 ظ .ءاردزاو مهل ًاراقتحا ةتبان مهل مهتيمستو

 ًءارتفاو ابذک «ةلطاب اهلكو «ةنسلا لهأل ىرخأ تايمست كوالا لهأ رئاسلو

 . .مهنع سانلل ًاريفنتو

 دئاقع ني يف ناهربلا) هباتك يف يكسكسلا روصنم نب ناھ خيشلا لاق

 قرف نم ةقرف لك  ةعامجلاو ةنسلا لهأ ينعي اهتمس دقو) :(نايدألا لهآ
 ريغ ىلإ اهل ةبسنو ءاهيلع ًءارتفاو اهل مهنم د كا قفاوم ريغ مساب ةلالضلا
 ظ (9تايمستلا هذه ركذ مث (هدقتعت ام

 لكو) :هلوقب ةقباسلا عدبلا لهأ تايمست ىلع متاح وبأ مامإلا بقع دقو
 . (ثيدحلا باحصأ وهو دحاو مسا الإ ةنسلا لهأ قحلي الو «ةيبصع كلذ

 اوبقل يتلا ءامسألا هذه يف عدبلا لهأ تيأر انأ) :كلذ دعب ينوباصلا لاق مث
 اومستقا مهنإف ءال هللا لوسر عم نيكرشملا كلسم مهعم اوكلس «ةنسلا لهأ اهب
 مهضعبو اراش مهضبو «ًانهاک مهضعبو ءارحاس مهضعب هامسف :هيف لوقلا

 كلت نم ب يبنلا ناكو .ًاباذك ًاقلتخم ًايرتفم مهضعبو ا مهضعبو ا
 هرابخأ ةلمح يف لوقلا اومستقا هللا مهلذخ ةعدتبملا كلذك ءًئيرب اديعب بئاعملا
 ةهبشم مهضعبو ةيوشح مهضعب مهامسف هتنسب نيدتقملا هثيداحأ ةاورود هزاتا ةن

 ٠ .(ةيربج مهضعبو «ةبصان مهضعبو ةتبان مهضعبو

 )١( ص ديشرلا رصان نب زيزعلا دبع خيشلل ةينسلا تاهيبنتلا باتك نم 7١".

 لهآ ةبيتق نبا مامإلا شقان دقو 2.5١ ص نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم يف ناهربلا باتك رظنا (۲)
 (ثيدحلا فلتخم ليوأت) هباتك يف ةنسلا لهأل مهتايمست يف ةفيطل ةشقانم ةلاضلا قرفلا هذه
 . ٥٦ 208 ص باتكلا رظنا



 مهبيقلتب عدبلا لهأ كولس ههيبشت يف قفُو دق هللا همحر فلؤملا نأ ىرأو

 اب لوسرلل مهفصو يف نيكرشملا كولسب  ةفلتخملا ةركنملا باقلألاب ةنسلا لهأل

 . ةئيس فاصوأب
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 ةّنسلا لهأ لضف

 «مهلضف نّيبو «بئاعملا نم هب اومر امم ثيدحلا لهأ ةءارب فنصملا ركذ مث

 ىلع مهناعأو ؛هرابخأ يف ةي هلوسرب ءادتقالاو هباتك عابتال مهقفو دق ىلاعت هللا نأو

 ءاملع ةبحمو هتبحمل مهرودص حرشو «هتنس ةمزالمب ءادتهالاو «هتريسب كسمتلا

 . هتمأ

 ءاهراصنأو اهئاملعو ةنسلا ةمئأل مهبح ةنسلا لهأ تامالع نم نأ ركذو

 نأ ةملس نب دمحأ نع هاور امب كلذ ىلع دهشتسا مث .عدبلا ةمئأل مهضغبو

 نايفس بحي لجرلا تيأر اذإف) :هيفو (ناميإلا) هباتك مهيلع أرق ديعس نب ةبيتق
 قحلأ مث (ةنس بحاص هنأ ملعاف) :لاق مث ةمئألا نم ةعست ركذو (...يروثلا

 .اضيأ ةمئألا نم ةثالث ءامسأ هطخب ةملس نب دمحأ

 نم نأ هللا همحر ةبيتق مهركذ نيذلا ءالؤهب تقحلأ انأو) : ينوباصلا لاق مث

 ةمئألا نم الجر نيثالثو ةعبرأ ركذو (. . .نيرخآ ةعامج ةنس بحاص وهف مهبحأ

 .هللا همحر يعفاشلا مامالاب ائدتبم «هرصع ىلإ مهعابتأو نيعباتلا تاقبط نم

 ياو هللا دبع يبأ هيدلوو ‹ينوباصلا هيودمح نب يدع هدجب ايكو

 . يدع ينبا نمحرلا دبع

 نيرصان اهب نيكسمتم اوناك نيذلا «ةنسلا ةمئأ نم مهريغو) :كلذ دعب لاقو

 . (اهيلع نيلاد اهيلإ نيعاد اهل

 ءاملعلا عيمج دقتعم وه نيدلا لوصأ نم باتكلا اذه يف هتبثأ ام نأ ررق مث
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 اذه يف اهتبثأ يتلا لمجلا هذهو) : لاق ثيح ةنسلا ةمئأ نم مهريغو مهركذ مدقتملا

 . (اهلك اهيلع اوعمجأ لب مهضعب اهيف فلاخي مل مهعيمج دقتعم تناك ءزجلا

 مهئازخإو مهلالذإو عدبلا لهأ رهقب لوقلا ىلع كلذ عم اوقفتاو) :لاق مث

 هللا ىلإ برقتلاو ءمهترشاعمو مهتبحاصم نمو مهنم دعابتلاو مهئاصقإو مهداعبإو

 .(مهترجاهمو مهتبناجمب لجو زع

 .مهعابتاب هناوخإ حصانو «ةنسلا لهأ ةمئأ راثال عبتم هنأ هللا همحر حّرص مث

 . نيملسملا نيب ترهتشا يتلا عدبلا نم تاثدحملاب اولغتشي الأو

 ام ةنسلا ىلع راصتقالاو رومألا نم تاثدحملا كرتب رمألا ىلع ةلدألا نمو
 لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع امهريغو ناخيشلا هاور

 .(در وهف هيف سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم) : كي هللا لوسر

 . 2(در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم) : ملسمل ةياور يفو

 شعي نم) :هيفو هيب يبنلا نع هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا ثيدحو
 «نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف ءآريثك ًافالتخا ىريسف يدعب مكنم
 ةثدحم لك نإف ءرومألا تاثدحمو مكايإو «ذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمت
 ظ . "7(ةلالض ةعدب لكو ةعدب

 اذهل هحرش يف (مكحلاو مولعلا عماج) هباتك يف هلل همحر بجر نبا لاق

 لوصأ يف فالتخالا ةرثك نم هدعب هتمأ يف عقو امب هب هنم رابخإ اذه) :ثيدحلا

 ثيدحلا مقر حلصلا باتك ٠١١/0 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) يراخبلا هجرخأ ١١(
 ماكحألا ضقن باب «ةيضقألا باتك 7 يوونلا حرشب ملسم حیحص) ملسمو »)34¥

 .(رومألا تاثدحم درو ةلطابلا

 . ۲ يوونلا حرشب ملسم حيحص )۲)

 . 178 ص ًابيرق ثيدحلا اذه جيرخت قبس (۳)
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 نم هنع يور امل قفاوم اذهو ‹تاداقتعالاو لاوقألاو لامعألا ىفو ‹هعورفو نيدلا

 ام يهو «ةدحاو ةقرف الإ رانلا يف اهلك اهنأو «ةقرف نيعبسو عضب ىلع هتمأ قارتفا

 فالتخالاو قارتفالا دنع رمأ ثيدحلا اذه يف كلذلو ."هباحصأ هيلع ناك

 . ''”(هدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو هتنسب كسمتلاب

 نم كلذ نإف «عدبلا لهأ ةرثك يناوخإ َنرْعَي الو :هللا همحر ينوباصلا لاق مث

 ملعلا لقي نأ ةعاسلا طارشأ نم) فيرشلا ثيدحلا ركذو «ةعاسلا بارتقا تارامأ

 .ةعدبلا وه لهجلاو ةنسلا وه ملعلا :لاقو (لهجلا رثكيو

 نع ةئشانف ةعدبلا امأو «ملعلا ىلع الإ دمتعت ال ةنسلا نأ ملعأ هللاو هدصقو

 عدبلا تشفو ةنسلاب ملعلا لق لهجلا رثكو سانلا دنع ملعلا لق املكف «لهج

 . ترشتناو

 يك لوسرلا ةنسب كسمت نمل ميظعلا لضفلاو رفاولا رجألا فلؤملا نيب مث

 نهيف ربصلا امان مكئارو نم نإف ...) :ِةّْللَك لوسرلا لوقي ثيح ةمألا داسف دنع

 (مكلمع لثم نولمعي الجر نيسمخ رجأ لثم نهيف لماعلل ء«رمجلا ىلع ضبقلا لثم

 لوقي يرهزلل يدع نب دمحم هدج باتك يف هدجو ًالوق ينوباصلا دروأو

 .هميلعتو ملعلا لضف ىلع لدي وهو (ةنس يتئام ةدابع نم لضفأ ةنس ميلعت) : هيف

 هيف لاغتشالاو ملعلا بلطبف «عدبلا راشتنا نمز يف ًاصوصخ ةدابعلا نم لضفأ هنأو

 . عدبلا بنتجتو ننسلا فرعت

 فرش) هباتك ىف هللا همحر يدادغبلا بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا لاق

 رئاس نم لضفأ نامزلا اذه يف ثيدحلا بلط) :(ثيدحلا باحصأ

 ناميإلا باتك 56/0 يذمرتلا ننس) ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ ثيدح نم ءزج 0010(

 .هريغو 5١14١( ثيدحلا مقر ةمألا هذه قارتفا ىف ءاج ام باب

 . 048 ٠۲٤۸ ص مكحلاو مولعلا عماج )۲(
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 «“'(اهلهأ ءالعتساو عدبلا روهظو ءاهلومخو ننسلا سورد لجأل ؛ عوطتلا عاونأ

 بلط) :لاق هنأ هللا همحر يعفاشلا مامإلا نع هدانسإب يدادغبلا بيطخلا ىورو
 | ."(ةلفانلا ةالص نم لضفأ ملعلا

 ريرضلا ةيواعم ابأ نأ اهيف يتلا ديشرلا نوراه ةفيلخلا ةصق ة فلؤملا ىور مث

 : رفعج نب ىسيع لاقف (ىسومو مدآ جتحا) هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحب هثدح
 نع كثدحي :لاقو نوراه هب بثوف ؟امهنيب ام ىسومو مدا نيبو اذه فيك
 .هنع نكس ىتح هلوقي لاز امف !فيكب هضراعتو هب لوسرلا

 رابخأ مّظعي نأ ءرملل يغبني اذكهو) :هلوقب اذه ىلع فلؤملا بقعو

 ىلع راكنإلا دشأ ركنيو «قيدصتلاو ميلستلاو لويقلاب اهلباقيو اک هللا لوسر

 عم هللا همحر ديشرلا نوراه هكلس يذلا قيرطلا اذه ريغ اهيف كلسي نم

 راكنإلا 3 ىلع !فيكب هعمس يذلا حيحصلا ربخلا ىلع ضرتعا نم
 نع دري عيمج ىقلتي نأ بجي امك لوبقلاب هقلتي و «هل داعبتسالاو

 . (ِلَط لوسرلا

 لاق امك هتنس عابتاو هلوبقو هلک لوسرلا نع درو ام عيمجب ميلستلا بجي
 من اود ي ال مث رهن رجس امف : كاومكحي يح تونم ال كيرو الف # :ىلاعت
 0 “هایت یتا زو كار مهيأ

 ةحيحصلا ( هلكت هرابخأ ىلع ضرتعي نم ىلع ديدشلا راكنإلا بجي امك

 مزحلا مدعو كلذ يف لهاستلا نأل ءاهل داوم الأ نأ راكنإلا ليبس ىلع اهضعب وأ
 ةن وادب نارا ذ ىلع دعاسي هيف

 )١( ص يدادغبلا بيطخلل ثيدحلا باحصأ فرش باتك نم 85.

 ) )۲ص قباسلا ردصملا ١١ .

 ) )۳ةيآلا :ءاسنلا ةروس 58.



 رمألا نأ كش الو ءركنملا نع يهنلا تاماقم نم عدبلا لهأ ىلع راکنإلاو

 .ةميظعلا هرئاعشو نيدلا اذه لوصأ نم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 . باتكلا اذه تاعوضوم متت اذهبو

 يف ةمهملا لوصألا ىلع هيبنتلا بحأ تاعوضوملا هذه ةسارد ةياهن يفو

 ناميإلاو «ةكئالملاب ناميإلا يهو ءاهركذ فلؤملا لفغأ يتلا نيدلا لوصأ

 . لسرلاب ناميإلاو «بتكلاب

 E اع ايو ربو هس ا ع سو

 ليربج ثيدح يف هي هلوقو 0204 ءوِلْسُمَو وکو ویکیتکمو هلأ نماء لک ل : ىلاعت
 هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب نمؤت نأ) : هلوقب يا باجأ ثيح

 . "”(هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو رخآلا مويلاو
 نيملسملا ىدل ةمولعمو ةرهتشم لوصألا هذه نأب فلؤملل رذتعُي نأ نكميو

 نم اهريغك اهتابثإب مهريغ نع ةنسلا لهأ زيمتي ملو ءاهيلع نوقفتم مهو «ةرورضلاب

 لوقي امك ةرصتخملا دئاقعلا يف فلؤي نمم هريغ ةداعك اهتبثي مل اذلف ؛لوصألا

 يف نيفنصملا نأش نمو) :(ةيناهفصألا ةديقعلا حرش) يف ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ةنسلا لهأ هب زيمتت ام اوركذي نأ ةعامجلاو ةنسلا بهذم ىلع ةرصتخملا دئاقعلا

 . كلذ يف لئاسملا ضعب ركذو ( . . .نيعدتبملاو رافكلا نع ةعامجلاو

 ناميإلاو ىلاعت هللا ديحوت نم نوملسملا هيلع قفتا امب ناميإلا امأو) :لاق مث

 ا اورا نل امنا و ق

 . ۲۸١ ةيالا :ةرقبلا ةروس )۱(

 نع ملسمو يراخبلا هجرخأ هوحلنبو «هنع هلا يضر باطخلا نب رمع نع ملسم هجرخأ )۲)

 ١/. ص ثيدحلا اذه جيرخت مدقت دقو .هنع هللا يضر ةريره يبأ

 . ١54 ص ةيناهفصألا ةديقعلا حرش رظنا )۳)



 نم رسيت ام تبثيس هنأ ىلع باتكلا اذه ةمدقم يف ينوباصلا فلؤملا هبن دقو
 اوهنو اهيلإ اوعدو «نيملسملا ءاملعو نيدلا ةمئأ اهب كسمتسا يتلا نيدلا لوصأ

 . عدبلا لهأ نع ةنسلا لهأ هب زيمتي ام تبثيس هنأ ىلإ ريشي اذهب هنأكف ءاهداضي امع

 . ملعأ هناحبس هللاو



 باتكلا قيقحت





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (١١كتمحرو كلضفب دغر نعأو رّسي تر

 باتكلا ديناسأ نب دمحم نب ميهاربإ نب رمع نيدلا ماظن یشمدب ةاضقلا يضاق انربخأ

 هللا "دبع وبأ ظفاحلا انربخأ «ةهفاشم ةزاجإ يلبنحلا يحلاصلا حلفم

 افا نكي مل نإ راجا ٠ يينلقملا تحعلا نب دمجأ نب هلا ع قي محن

 .ةلمجلا هذه لدب  نيعتسن هبو (ب) يف )١(

 بان يسدقملا يلبنحلا يحلاصلا حلفم نب دمحم نب ميهاربإ نب رمع نيدلا ماظن وه (۲)

 سيردتلل عطقنا مث «ماشلاب مث ةزغ ءاضقب لقتساو «ةرهاقلاب مث قشمدب ءاضقلا يف

 يف ةيماظنلا ثيدحلا راد ةسردم أشنأو سدقملا تيبو ماشلاو رصمب ثدحو ظعولاو

 يفوت .هزاجأو بحملا نب نيدلا سمش خيشلا ىلع يراخبلا أرقو .ةيحلاصلا قرش

 مالعألا 21١/80 بهذلا تارذش «5 عماللا ءوضلا ءه4ا/7 ةنس قشمد يف

 . 16ه

 .(ركب وبأ) مجارتلا بتك يف تبثملاو (هللا دبع وبأ) نيتخسنلا يف اذك (۳)

 نب دمحأ نب (هللا دبع) نيدلا بحم نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم نيدلا سمش وه )٤(

 ةنس دلو «هتوكس لوطل تماصلاب فرعي .ركب وبأ ظفاحلا يلبنحلا يسدقملا دمحم

 هدلاو ةدافإب ريثكلا عمسو داجأو ريثكلا أرقو ًاعامسو ًاخويش ًارثكم ناكو ه5

 هلو نأشلا اذهب ينعو «مهدعب فئاوطو مئادلا دبع نبا باحصأ نم قلخ ىلع هريغو

 دنسم لاجر بترو «لامكلا بيذهت باتك خسن .لاجرلا ةفرعم يف ىلوطلا ديلا

 = خيرات .ها/44 ةنس تام .دافأو سردو ىتفأ ًاهيقف ًانقتم ًاملاع ناكو «دمحأ مامإلا
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 کش نب رمع نب دمحأ نب نمحرلا دبع نيدلا لامج :ناخيشلا انربخأ
 ‹نييسدقملا "دمحم نب دمحأ نب هللا دبع بحملا نب دمحم هللا دبع وبأو

 ىقارعلا دمحم نب نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ انربخأ :لوألا لاق

 انآ :يناثلا لاقو «ةزاجإ “يقرخلا دمحأ نب هللا دبع حتفلا وبأ انأ ؛ اغافعت

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(6) 

(o) ء 

 ظافحلا ةركذت ليذ ٠٠۳۹ ص يطويسلل ظافحلا تاقبط .۲۳۳/۱ ةبهش يضاق نبا

 ١9/5". بهذلا تارذش ۰٦۱ ص ينيسحلل

 يسدقملا ركش نب ركب يبأ نب رمع نب دمحأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ وه
 يفوتو «ه”74 ةنس ناضمر يف دلو .رمعملا هيقفلا .نيدلا لامج يلبنحلا يحلاصلا

 بهذلا تارذش ۱٤۹۸/٤ يبهذلل ظافحلا ةركذت .ه۷۲۸ ةنس قشمد ةيحلاصب

 . ٤١١/۲ ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا ۷ ٦

 .هتمجرت ىلع فقأ مل

 دعب دلو .يلبنحلا نا نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ نيدلا ديشر وه
 ريثكلا ىورف هنبال زاجتساو قشمد نكس ءاروهشم ًاهيقف هوبأ ناك ءههال٠ ةنس

 ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت «ميركلا نآرقلل ًاظفاح ليعامسإ ناكو «ةزاجإلاب
 . ٠٠٠١/١ بهذلا تارذش « 451١/7 ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا .ه٣۲

 درفنا ناهبصأ دنسم يقرخلا يناهبصألا حتفلا يبأ نب دمحأ نب هللا دبع حتفلا وبأ وه
 ۸۹ هلو ءهدهال4 ةنس بجر يف يفوت .احلاص الجر ناكو «ةعامج نع ةياورلاب
 . ۲٠٦/٤ بهذلا تارذش ۰٥۳۷ /5 ربغ نم ربخ يف ربعلا . ةنس

 .بتاكلا ثدحملا يسدقملا دمحأ نب ةمعن نب مئادلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ وه
 دادغب ىلإ لحرو ءاهب ريثكلا عمسو قشمد ىلإ لقتناو ه١۷٠ ةنس سلبان يف دلو
 .ةنس نيسمخ خسنلا مزال «بتكلا خسن نم ارثكم ناكو ءائسح هطخ ناك «نارحو

 تاقبط ىلع ليذلا ھ11۸ يفوتو هرمع رخا يف هرصب فك «قالخألا نسح ناكو
 مالعألا ۳۲٠/١ بهذلا تارذش ۰۸٩/١ تايفولا تاوف 271/8/7 ةلبانحلا

 . 11/1١
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 نيدلا دامع ظفاحلا نب "دمحم نيدلا جات ثدحملا انربخأو

 نكي مل نإ ةزاجإ مئادلا دبع نب دمحأ انربخأ ءاهافش "زابخلا نب ليعامسإ

 ‹ ”ىسدقملا رورس نب ىلع نب دحاولا دبع نب ىنغلا دبع ظفاحلا انأ ءاعامس

 اث + ينوباضلا ليغاعسإ نب محلا دع ركب وبا انآ :اعامس: ىقرخلا انآ
 هم. () 4 ٠ 5 .٠

 .هركذف نمحرلا دبع نب ليعامسإ نامثع وبأ مالسإلا خيش يدلاو

(010 

(۲) 

(۳) 

 تارفلا نب دمحم نب ميحرلا دبع نيدلا زع ةاضقلا ىضاق انربخأو

 .(ب) يف دوجوم ريغ (دمحم)

 دلو «كبلعب لهآ نم «يلعبلا سدرب نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ وه
 نبا نم ريثكلا هعمسأو هيبأ نم عمسو كبلعبب ه١٤۷ ةنس ةرخالا ىدامج يف

 فيلأتو مظن هل .ةدابعلا ريثك قالخألا نسح ةياورلاو ملعلا رشنل ًابحم ناك ءزابخلا
 ۱۹٤/۷ بهذلا تارذش .كبلعبب ه٠417 ةنس لاوش يف تام ءربلا ةقدص يف

 . 7/5 مالعألا 2١47/1 عماللا ءوضلا

 باحصأ ةمتاخ ماشلا دنسم زابخلا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 ربعلا ليذ .ةنس 7١ هلو ءهاله4 ةنس لوألا عيبر رهش يف يفوت «مئادلا دبع نبا

 . ٠٦" ص ينيسحلاو يبهذلل

 مث يسدقملا عفار نب رورس نب يلع نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع دمحم وبأ وه

 نبا لاق .ه١84 ةنس دلو .فيناصتلا بحاص مامإلا ظفاحلا يحلاصلا يقشمدلا

 لهأ نم ظفحلا ريزغ ناكو ةنسح فيناصت ثيدحلا يف فنصو ريثكلاب ثدح راجا

 نم .ةنسلاب ًاكسمتم ًاعرو ةدابعلا ريثكو ثيدحلا نونف عيمجب ًاميق ديوجتلاو ناقتإلا
 . حابصملا «تافصلا «ماكحألا يف ةدمعلا ءداهجلا .داقتعالا يف داصتقالا :هتافلؤم

 بهذلا تارذش ۱۳۷۲/٤ ظافحلا ةركذت .ه١٠5 ةنس لوألا عيبر يف يفوت

4/5 *". 

 . ۰"۳ ص هتمجرت تمدقت (©)

 .(ب) نم طقاس (نمحرلا دبع نب ليعامسإ) هلوق ىلإ (. . . ليعامسإ نب) هلوق نم (5)

 ها/ ١



 ٠ فلخ نب دمحم نب ةفيلخ نب دومحم انأ .ةهفاشم ةزاجإ "١ يفنحلا

 ني ا رمع نب دمحأ نب نمحرلا دبع لامجلا انأ «ةزاجإ "”يجبنملا

 ىلع هللا ىلصو «نيقتملل ةبقاعلاو «نيملاعلا بر هلل ذمحلا . : لاق هدئس

 : دعب امأ . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم

 تیب ىلإ اهجوتم ٣ 58 دالبو م قل (00 تو رو امل ينإف

ET (010)تارفلا نباب فورعملا ل ل  

 هقفلا مولع سردو ميركلا نآرقلا ظفحو أشن اهبو ةرهاقلاب ها/ه ةنس دلو يرصملا
 «مايقلا نع يهنلا يف مانألا ةركذت :اهنم تافنصم هل .اهريغو ريسفتلاو ثيدحلاو

 يفوت .نابهو نبال (دئارشلا ديق لح يف دئالقلا دقع) باتك نم هصخل دئاوفلا ةبخن

 نيفراعلا ةيده ء٤/١۱۸ عماللا ءوضلا باتك نم .ه١١۸ ةنس ةجحلا يذ يف

AAمالعألا  .T£A/Yظ  

 يقشمدلا مث يجبنملا ليقع نب دمحم نب فلخ نب دمحم نب ةفيلخ نب دومحم ىه )0

 . ةراجتلل ناهبصأو مزراوخو ناسارخ ىلإ لخد «ثدحملا . ءانثلا وبأ نيدلا سمش

 تام .ربو ةءورم اذ ناكو .عورفلا دوجو لوصألا لصحو خسنو .ةنقتم بتك هلو

 . ٩١/١ ةنماكلا رردلا .هالالا/ ةنس ةجحلا يذ يف قشمدب

 .(ب) نم طقاس (نب رمع) (۳)
 . 105 ص ًابيرق هتمجرت تمدقت 4

 يرهوجلل احصل . رضح يأ .ًادورو نالف درو :لاقي رج يسب تورز ©

 لف ظ

 دالب يف ةروهشملا ةنيدملا لآ نم ةفرحم اهلعلو لادلاب نيتخسنلا يف اذك (5)

 نيوزق رحب بونج ناريإ يف ةريثك ةعساو ًادالب لمشي مسا :ناتسربطو .ناتسربط

 دالبلا هذهو .ذابارتسا «ناجرج لباب «لمآ :اهنايعأ نمو .زربلا لابج لاهو
 هقفلاو ملعلا لهأ نم راك طخ ل نم نارا نع رشات : ناليجل ةرواجم

 .بدألاو

 . 44١ ص دابعلا رابخأو دالبلا راثا ٤ لا ناذلبلا نب :رظنا

 - امنإ ةريبك ةنيدم ناليج يف سيلو .ناتسربط دالب ءارو نم ةريثك دالبل مسا .:ناليج (۷)

 م ١



 تاس فلا ىلفو لع هللا يلف قمح همت رق وایو ءمارحلا هلل

 دف يف الوصف مهل عمجأ نأ نيدلا يف يناوخإ ينلأس «ماركلا هباحصأو

 ءاملعو «نيدلا ةمئأ نم اوضم نيذلا اهب كسمتسا يتلا نيدلا لوصأ

 لك يف اهيلإ سانلا اوعدو اودهو «نيحلاصلا ”فلسلاو «نيملسملا

 ‹نيقتملا نيقدصملا نينمؤملا ةلمج اهيفانيو اهداضي امع اوهنو «نيح

 دقتعا نم اورفكو «"اوعدبو ءاهيف اوداعو ءاهعابتا يف اولاوو

 .(۲۰۱/۲ يومحلل نادلبلا مجعم) .لابج نيب جورم يف ىرق يه

 ةرايزل رفسلا هنومسي ءاملعلا ضعب نإف ءم لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا دصقي هلعل )١(

 رفسلا نومسي ءاملعلا نم ةفئاط نأ هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقف .ربقلا

 «هربق ةرايزل رفسلا وأ «هربق ةرايز بحتست :نولوقيو هربقل ةرايز دجسملا يف ةالصلل

 ةالصلا نم عرشي ام هدجسم يف لعفي نأو ءهدجسم ىلإ رفسلا وه ةرايزلاب مهدوصقمو

 . (فرصتب 7477/11 ىواتفلا عومجم) . هيلع ءانثلاو هل ءاعدلاو «هيلع مالسلاو

 ىلإ رفسلا :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .عورشم ريغف ربقلا ةرايز درجمل رفسلا امأو

 الو بجاوب سيل» :كلذ ريغو دجسمو يبن رثأ وأ ءربق نم ةثالثلا دجاسملا ريغ

 .عامجإلاو صنلاب بحتسم كو انيبن دجسم ىلإ رفسلاو «عامجالاو صنلاب بحتسم

 عمجأ يذلا وه اذهف «عامجإلاب هربق ةرايز بحتست :اولاق نيذلا ءاملعلا دارم وهو

 ىواتفلا عومجم عجار .«نيدهتجملا نم مهدعب نمو نوعباتلاو ةباحصلا هيلع

 .اهدعب امو ۲ ۷

 ماركلا ةباحصلا هيلع ناك ام فلسلا بهذمب دارملا) :ينيرافسلا دمحم خيشلا لاق (؟)

 هل دهش نمم نيدلا ةمئأو مهعابتأو «ناسحإب مهل نيعباتلا نايعأو مهيلع هللا ناوضر

 نم نود فلس نع فلخ مهمالك سانلا ىقلتو نيدلا يف هنأش مظع فرعو ةمامإلاب

 ةئجرملاو ةيردقلاو ضفاورلاو جراوخلا لثم يضرم ريغ بقلب رهش وأ ةعدبب يمر

 عماول باتك نم .خلا (.. .ءالؤه وحنو «ةيماركلاو ةلزتعملاو ةيمهجلاو ةيربجلاو

 7١/١. ينيرافسلل ةيرثألا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا

 . ةعدبلا ىلإ هبسن :هعّدبو «لامكإلا دعب نيدلا يف ثدحلا :ةعدبلا (۳)

 ١1854(. /" يرهوجلل حاحصلا باتك)
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 اوضفأو ءاهريخو ءاهتكرب اهيلإ مهوعد نملو . مهسفنأل اوزرحأو .'''اهريغ

 ءاهيلإ دابعلا داشرإو ءاهب مهكاسمتساو ءاهل مهداقتعا باوث نم هومدق ام ىلإ

 رسيت ام ءزجلا اذه يف تبثأو «ىلاعت هللا ترختساف ؛اهيلع مهايإ مهلمحو
 هللاو ءراصبألاو بابلألا ولوأ هب عفتني نأ ءاجر ؛راصتخالا ليبس ىلع اهنم

 ليبس ىلع ةماقتسالاو «قيفوتلاب نملا انيلع لزجيو «نظلا ققحي هناحبس
 . هلضفو هنمب قحلاو دشرلا

 ىلاعت هللا ظفح  ؟”ثيدحلا باحصأ “: قيفوتلا هللابو «تلق

 .رفكي ةّنسلا هب تءاج ام فالخ م كسلا .«بسانم ريغ قالطالا اذه )١(

 .(نإ) ةدايز (ب) يف (۲)
 . لكي دمحم هيبن َةّئسل نوعبتملاو ىلاعت هللا باتكب نوكسمتملا مه ثيدحلا باحصأ (۳)

 لقنو ثيداحألا ليصحتب مهتيانع نأل ثيدحلا باحصأ اومس) : يناتس رهشلا لاق
 ام يفخلاو يلجلا سايقلا ىلإ نوعجري الو «صوصنلا ىلع ماكحألا ءانبو رابخألا
 باحصأ نوفلاخي اذهب مهف ٠١5/١ لحنلاو للملا .ها .(ًارثأ وأ اربخ اودجو
 . يأرلا

 نحن) :(ثيدحلا لهأ) ظفل قالطإ نم دوصقملا ًانيبم ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 لك : مهب ينعن لب «هتياور وأ هتباتك وأ هعامس ىلع نيرصتقملا ثيدحلا لهأب ينعن ال
 ًاريشم لاقو «(ًارهاظو ًانطاب هعابتاو «ًانطابو ًارهاظ همهفو هتفرعمو هظفحب قحأ ناك نم
 امهنع ثحبلاو ثيدحلاو نآرقلا ةبحم ءالؤه يف ةلصخ ىندأو) : مهلضف نم ءيش ىلإ
 نم لوسرلاب ربخأ ثيدحلا ءاهقفف ءامهبجوم نم هوملع امب لمعلاو امهيناعم نعو
 ةسايسلاب قحأ مهؤارمأو «مهريغ ةيفوص نم لوسرلل عبتأ مهتيفوصو « مهريغ ءاهقف
 ىواتف عومجم باتك نم (مهريغ نم لوسرلا ةالاومب قحأ مهتماعو مهريغ نم ةيوبنلا
 نم فلسلا مه ثيدحلا لهأ نأ ركذ رخآ عضوم يفو .46 ٤/ ةيميت نبا مالسإلا خيش
 عجارو 0 هاواتف عومجم رظنا) فلخلا نم مهليبس كلس نمو ةثالثلا نورقلا
 . هللا همحر هاواتف عومجم نم اهدعب امو ۰٤۸ < ١/5 « ا/ /* ًاضيأ

 - نيب (ثيدحلا باحصأ فرش) همسا باتك يدادغبلا بيطخلا ركب يبأ ماماللو

 ٭* ۱٦



 هك لوسرللو «ةينادحولاب ىلاعت هلل نودهشي  مهتاومأ محرو مهءايحأ

 .هليزنتو هيحو اهب قطن يتلا هتافصب لجو زع زع مهبر نوفرعيو «ةوبنلاو ةلاسرلاب

 تلقنو «هب حاحصلا رابخألا تدرو ام ىلع ِةِْلكَي هلوسر اهب هل دهش وأ

 ىلعو «هباتک يف هسفنل هتبثأ ام هلالج لج هل نوتبثيو «هنع تاقثلا لودعلا

 هنإ نولوقيف ؛هقلخ تافصب هتافصل اهيبشت نودقتعي الو ةا هلوسر ناسل

 لاق 3 : = لئاق نم زع  هلوق يف هيلع هناحبس صن امك ؛""هیدیب مدآ قلخ

 ؛هعضاوم نع ملكلا نوفّرحي الو “4 ىد تقل امل دج نأ كتم ام شيلا

 لا فیرحت ؛نيتوقلا وأ ‹ نيتمعنلا ىلع نيديلا لمحب

 يئاكلاللا يربطلا مساقلا يبأ مامالل كلذكو «مهنساحمو مهتبترم ولعو مهلضف هيف =

 لهأ داقتعا لوصأ حرش) ليلجلا هباتك ةمدقم يف ثيدحلا باحصأ نع ميق مالك

 باتكلا اذه رظنا) .ةمألا ىلع مهلضفو مهتناكم ةعفر هيف نيب (ةعامجلاو ةّنسلا

 ١55(. ص ىلإ ۱

 .هديب ( ) يفو ‹بوصألا وهو (ب) نم تبثأ ام )١(

 ۷١. ةيالا :ص ةروس (۲)

 نيب ةلزنم يف قسافلا نأ معزو هتعدب ءاطع نب لصاو رهظأ امل ةقرفلا هذه تأشن (۳)

 ةيراس دنع لزتعاف هسلجم نم يرصبلا نسحلا هدرطف ناميالاو رفكلا امهو نيتلزنملا

 سانلا لاقف باب نب ديبع نب ورمع هنيرق هيلإ مضناو «ةرصبلا دجسم يراوس نم

 اذهو .ةلزتعم ذئموي نم امهعابتأ ىمسو ةمألا لوق الزتعا دق امهنأ امهيف ذئموي

 نع ةيلزألا تافصلا يفن :اهنم رومأ اهتعدب يف اهلك اهعمجي قرف ةدع لمشي مسالا
 لجو زع هللا مالك ثودحب لوقلاو ءراصبألاب لجو زع هللا ةيؤر ةلاحتساو «ىلاعت هللا

 اومس اذهلو ءريدقت اهيف هلل سيلو «مهلاعفأ نوقلخي سانلا نأو «قولخم هنأو

 . نيتلزنملا نيب ةلزنم يف قسافلا نأ :اهنمو .ةيردقلاب
 باتك ًاضيأ رظناو «48 ص ىلإ ٩۳ ص نم يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا باتك رظنا

 .اهدعب امو ١147/54 لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا

١5١ 

 تافص تابثإ

 ىلاعت هللا



 يديأب  '”اههبش وأ «فيكب  امهنوفيكي الو هللا مهكلهأ  '''ةيمهجلا
 . هللا مهلذخ  ؟'”ةهبشملا هيبشت «نيقولخملا

 ا ا ل و *”ةئسلا لهأ ىلاعت هللا ذاعأ دقو

 زوحأ نب ملس هلتقو «ذمرتب هتعدب ترهظ .ناوفص نب مهج باحصأ مه :ةيمهجلا )١(

 يفنو ةيلزألا تافصلا يفن يف ةلزتعملا قفاو «ةيمأ ينب كلم رخا يف ورمب ينزاملا
 يرابلا فصوي نأ زوجي ال هنأ :اهنم ءايشأب مهيلع دازو . مالكلا قتلخ تابثإو ةيؤرلا

 هنوك تبثأو ًاملاع ًايح هنوك ىفنف هيبشتلا يضتقي كلذ نأل هقلخ اهب فصوي ةفصب
 نإو ةدارإ الو هل ةردق ال هلاعفأ يف روبجم ناسنإلا نإ :لوقيو .ًاقلاخ ًالعاف ارداق

 باتك رظنا .لضافتي ال ناميإلا نإو هللا ةفرعم ناميإلا نإو .ناينفت رانلاو ةنجلا

 ٠/١ نييمالسالا تالاقم باتك ا ^A» — ۸1/۱ يناتسرهشلل لحنلاو للملا

 :اهالعي امك

 اذهو  نيديلا ةفص يج . (ههتوهبشي لصألا نأ لمتحيو نا يف اذك (؟)

 | . مالكلا قايسل بسنأ

 دي الا نش ناقل لوتس حل :لوألا : نيمسق ىلإ مسقني هيبشتلا )۳(
 لوقك «قولخملاب قلاخلا هيبشت :يناثلاو . هللاب مهمانصأ نيكرشملا هيبشتو «هللاب

 ةديقعلا ىلع ةينسلا تاهيبنتلا باتك رظنا) .انعامسأك عمسو انيديأك دي هلل ةهبشملا
 يناثلا مسقلا نم ةهبشملا نأ :يدادغبلا ركذيو ١١( ص ةيطساولا

 نم) .هريغ تافصب هتافص اوهبش نورخاو «هریغ تاذب يرابلا تاذ اوهبش فنص
 7١5(. ص يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا باتك

 خيش لاق .هدعب نم هؤافلخو الب لوسرلا هيلع ناك امب نوكسمتملا مه ةنسلا لهأ )٤(

 همحر لاق .ةّنسلا لهأ ة ةقيرط ًانيبم ٠١( 214 ةيطساولا ةديقعلا يف) ةيميت نبا مالسإلا |

 ًارهاظو ًانطاب ایک هللا لوسر راثآ عابتا ةعامجلاو ةّئسلا لهأ ةقيرط نم :ىلاعت هللا
 ثيح ةي هللا لوسر ةيصو عابتاو راصنألاو نيرجاهملا نم نيقباسلا ليبس عابتاو
 اهب اوكسمت «يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع) :لاق

 ١١8(2, ص هجيرخت مدقت دقو .هريغو يذمرتلا ةييرقلا) . .ذجاونلاب اهيلع اوضعو

 - هللا مالك نورثؤيو هلك دمحم يده يدهلا ريخو هللا مالك مالكلا قدصأ نأ نوملعيو

۱۴ 



 فيرعتلاب مهيلع نمو كلا «هيبشتلاو ي فعلا نم

(1) 

(۲) 

 ؛دحأ لك يده ىلعو ةي دمحم يده نومدقيو «سانلا فانصأ نم هريغ مالك ىلع

 ١9. ٠۲١ ص ةيطساولا ةديقعلا باتك خلإ . . .ةّنسلاو باتكلا لهأ اومس اذهلو

 رمأ ثيدحلا اذه يف) :قباسلا ثيدحلل هحرش دنع هللا همحر بجر نبا لاقو

 نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو هتنسب كسمتلاب فالتخالاو قارتفالا دنع يب يبنلا

 هؤافلخو وه هيلع ناك امب كسمتلا كلذ لمشيف ؛كولسملا قيرطلا يه ةّنسلاو «هدعب

 ناك اذهلو ؛ةلماكلا ةّنسلا يه هذهو لاوقألاو لامعألاو تاداقتعالا نم نودشارلا

 كلذ ىنعم ىورو «هلك كلذ لمشي ام ىلع الإ ةّنسلا مسا نوقلطي ال ًاميدق فلسلا

 نيرخأتملا ءاملعلا نم ريثكو) :لاق مث «(ضايع نب ليضفلاو يعازوألا نسحلا نع

 رطخ ىلع اهيف فلاخملاو نيدلا لصأ اهنأل داقتعالاب قلعتي امب ةّنسلا مسا صخي

 . فرصتب 744 ص بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج باتك نم (ميظع

 «ىنعملا فيرحتو ظفللا فيرحت :ناعون فيرحتلا) :هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ةيبارعإ ةكرح رييغتب امإو ناصقنب امإو ةدايزب امإ هريغ ىلإ هنع لودعلا ظفللا فيرحتف

 اوفرح مهنإف ؛ةضفارلاو ةيمهجلا اهيف كلس دقو «عاونأ ةعبرأ هذهف ةيبارعإ ريغ امإو
 اوفرح ةضفارلا ناك نإو «نارقلا ظافلأ يف كلذ نم اونكمتي ملو ثيدحلا صوصن

 ىنعملا فيرحت امأو :لاق مث .(ههجو نع هوريغ ةّنسلا لهأ نأ اوعداو هظفل نم ًاريثك

 مل ثداح دساف حالطصا وهو ءًليوأت هومسو اوعسوتو اولاصو هيف اولاج يذلا اذهف

 ظفللا ءاطعإو هتقيقحو ههجو نع ىنعملاب لودعلا وهو «ةغللا يف لامعتسا هب دهعي

 قعاوصلا رصتخم باتك رظنا .خلإ . . .امهنيب كرتشم ام ردقب رخآ ظفل ىنعم
 . ٠٤١/١ ميقلا نبال ةلسرملا

 ‹ةمولعم ةيفيك هل لعج يأ ءيشلا فّيك :لاقي ءةفصلا هنك نييعت :هانعم فييكتلا)

 : اهتيفيكو ةفصلا هنك نييعت :ًاحالطصا فييكتلا ىنعمو «هلاحو هتفص ءيشلا ةيفيكو

 ليبس الف هب هللا رثأتسا امم اذهو ءىرابلا تافص هنك نييعت نوبلطي نيذلا مه ةفيكملاف

 نب حلاف خيشلل ةيرمدتلا ةلاسرلا حرش ةيدهملا ةفحتلا باتك نم .(هيلإ لوصولا ىلإ

 37 نم يدهم

۳ 



 یگ ودك َسْيَل » :لجو زع هللا لوق اوعبتاو ءهيبشتلاو "'ليطعتلاب
 . "749 دلا ٌعيِمَسل

 لب 9# :هلوقو "يدي َدْيُِتَفَلَخاَمِل» : هلوقب نيديلا ركذب نارقلا درو امكو]
 اک هللا ا ا ج یک یفنی ناتطوسبم هادی

 كل دجسأو هديب هللا كقلخ) :هل هلوقو «مداو ىسوم ةجاحم ربخك ديلا ركذب

 تلق نمک يديب هتقلخ نم ةيرذ حلاص لعجأ ال) هي هلوق لثمو «'””(هتكئالم
 .[. . . (هديب سودرفلا هللا قلخ) : لب هلوقو « '”(ناكف نك : هل

(۱) 

(¥) 

 نع اهيفنو ةحيحصلا َةّنسلاو ميركلا نآرقلا يف ةدراولا تافصلا دحج وه : ليطعتلا
 قولخملاب قئال وه ام لإ هتافصو هللا ءامسأ نم اومهفي مل نولطعملاو ؛ىلاعت هللا
 اولطعو ًالوأ اولثمف ليطعتلاو ليثمتلا نيب اوعمجف .موهفملا اذه يفن يف اوعرشف
 . فرصتب 44/١ ينيرافسلل ةيهبلا راونألا عم اول باتك نم .ًايناث

 . ١١ ةيآلا :ىروشلا ةروس

 ۷١. ةيآلا : ص ةروس

 . 55 ةيالا : ةدئاملا ةروس

 7١". ص ثيدحلا جيرخت يتأيس

 يبرعلا باتكلا راد ةعبط «45/7) تافصلاو ءامسألا باتك يف يقهيبلا هجرخأ
 ءامهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ٤۲۱/۳ سودرفلا يف يمليدلاو (ه ٠

 ء۱۹۱/۱۲ لامعلا زنك رظنا) امهنع هللا يضر رمع نبا نع ريبكلا يف يناربطلا هاورو
 مدا ينب تيطعأ انبر اي :تلاق ةكئالملا نإ :ثيدحلا اذه لوأ يف ءاج دقو (؛,۲

 الو لكأن الو كدمحب حبسن نحنو ؛نوسبليو نوبكريو ,نوبرشيو اهيف نولكأي ايندلا
 :لاق !ةرخآلا انل لعجاف ايندلا مهل تلعج امكف ءوهلن الو برشن

 .خلإ . . . لعجأ ال
 ٤۷ /۲) تافصلاو ءامسألا يف يقهيبلاو 245 ص تافصلا يف ينطقرادلا هج رخأ
 لجو زع هللا نإ) ظفلب لفون نب ثراحلا نع (ه١٠٠٤٠ يبرعلا باتكلا راد ةعبط
 . (هديب سودرفلا سرغو «هدیب ةاروتلا بتكو «هديب مدا قلخ :هديب ءايشأ ةثالث قلخ

۱٤ 



 هب تدروو «نارقلا اهركذب لزن يتلا تافصلا عيمج يف نولوقي كلذكو

 ةوقلاو «ملعلاو «هجولاو «نيعلاو رصبلاو «عمسلا نم ؛حاحصلا رابخألا

 ىضرلاو «مالكلاو لوقلاو «ةئيشملاو ةدارالاو .ةمظعلاو ةزعلاو «ةردقلاو

 هيبشت ريغ نم ؛اهريغو «كحضلاو حرفلاو «ضخبلاو بحلاو ءطخسلاو

 هللا هلاق ام ىلإ اهيف نوهتني لب ؛نيقولخملا نيبوبرملا تافصب كلذ نم ءيشل

 .هل فييكت الو «هيلإ ةفاضإ الو «هيلع ةدايز ريغ نم ءم هلوسر هلاقو ىلاعت

 امع ربخلا ظفلل ةلازإ الو «رييغت الو «ليدبت الو «فيرحت الو «هيبشت الو
 ىلع TT Eo رکنم EE ىو هحل هق رعت

 ؛ هللا الإ هملعي ال هليوأت نأب نورقيو «ىلاعت هللا ىلإ هملع نولكيو ءرهاظلا

 :ىلاعت هلوق يف ““هنولوقي مهنأ ملعلا يف نيخسارلا نع هللا ربخأ امك

 . “4 یب الآ أولو كل كدي اَمو اید دنع نمک - وب انما نووي فعلا يف وخلو
 .هيحوو «هباتكو «هللا مالك نارقلا نأ نودقتعيو ثيدحلا لهأ دهشيو

 . مهدنع رفاك وهف هدقتعاو هقلخب لاق نمو ؛قولخم ريغ هليزنتو

 ا لوسرلا رابخأو باتكلا تاياو .كلذ ىوس امع نوكسميو] :(ظ) يف (1)

 ركذو ءاهئاصحإب باتكلا لوطي ةريثك اهريغو تافصلا هذهب ةقطانلا ةرينملا ةحيحصلا

 ديناسألاب جرخم اهرثكأو ءاهب رابخألا كلت ةحص ىلع اهئاملعو ةلملا ةمئأ قافتا

 راصتقالاو ءراصتخالا باتكلا اذه لوأ يف انطرشو (راصتنالا) باتك يف ةحيحصلا

 ةلقن نع ةحيحصلا اهديناسأ ركذو ءرابخألا ةياورب راثكإلا نود «رادقملا ىندأ ىلع

 . [رابكلا حاحصلا ديناسملا يفنصمو ءراثالا

 ( .ركنتسم (ب) يف (۲)

 دوعي ريمضلاو «دوصقملل حضوأ هنأل (هنورجيو) باوصلا لعلو .نيتخسنلا يف اذك (۳)

 .نولوقي (ب) يف )٤(

 .۷ ةيالا :نارمع لآ ةروس (©)

 ميركلا نارقلا
 ريغ لزلم

 قولخم



 ىلع ليربج هب لزن يذلا وه  هيحوو هللا مالك وه يذلا  نارقلاو

 منلو © يب موج عسا ا جب ا ورا
 ر e ا ا ور مرر 2 هدج 0 سا ص رورو ا

 رع ناسي اكو نيرذنملا نم 54 تل كيل لع( نمل و هب ل ارن 9 نيمالعلا بر لي

 ٠ 2 و نیم رب

 : یلاعت هلوق ىف هب رمأ امك ؛ هتمأ ةي لوسرلا هب يذلا وهو

 هللا رمأب ههغلب يذلا ناكف EE ني کد زنا ام لب لوس سرلا اهمأتي 4# »
 مالک e يننوعنمتأ) : لِي لاق هيفو 0 رع همالك  ىلاعت
 و

 «فحاصملا يف بتكيو «ةنسلألا هولتتو .رودصلا هظفحت يذلا وهو

 يأ يفو يلت ثيحو ‹ظفاح ظفحو ‹ ظفال ظفلو .ءىراق ةءارقب فرصت امفيك

 .اهريغو ‹ مهنايبص حاولأو «مالسإلا لهآ فحاصم يف بتكو ءىرق عضوم

 هللاب رفاك وهف قولخم هنأ معز نمف ؛قولخم ريغ هلالج لج هللا مالك هلك

 )١( تايآلا :ءارعشلا ةروس 2.191 ۰۱۹۳ ۰۱۹۲٤ ٠١١ .

 . ۷ ةيآلا :ةدئاملا ةروس (۲)

 بصان مدقت ذل اهتابثإ باوصلاو . لعفلا نون فذحب (ينوعنمتأ) نيتخسنلا يف )۳(

 ظ . مزاج وأ

 يذمرتلا ننس) يذمرتلاو (نآرقلا ى يف باب ۲۷۲/۱۸ دوهجملا لذب) ا هجرخأ )٤(

Af/oنباو .(حيحص بیرغ ثيدح اذه :لاقو 279476 :ثيدحلا مقر ۲٢ باب  

 دنسم) دمحأ مامإلاو ٠٤١( /۲ يمرادلا ننس) يمرادلاو 4073١١ :مقر الا” )١/ هجام

 .هححصو ٠٠١/١ نيحيحصلا ىلع كردتسملا) مكاحلاو (۳۹۰ /۳ دمحأ مامإلا

 ضرعي اإ يبنلا ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع : مهدنع هظفلو «(يبهذلا هقفاوو
 ينوعنم دق ًاشيرق نإف ؟هموق ىلإ ينلمحي لجر الأ) :لاقف فقوملاب سانلا ىلع هسفن
 .(يبر مالك غلبأ نأ
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oنب قاحسإ نب دمحم ركب ابأ مامالا ت لش  

 لاق نمف ؛قولخم ريغ هللا مالك نارقلا) :لوقي ؟؟ةميزح

 )١( (ظفاحلا) ميدقتو (مكاحلا) ريخأت (ب) يف .

 يروباسينلا يبضلا ميعن نب هيودمح نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وه (؟)

 هرصع يف ثيدحلا لهآ مامإ ءريبكلا ظفاحلا . عّيبلا نباب فرعيو مكاحلاب ريهشلا

 ريغص وهو ثيدحلا بلط ه١ ةنس لوألا عيبر يف دلو .فيناصتلا بحاصو

 .زاجحلاو رهنلا ءارو امو ناسارخو قارعلا ىلإ لحرو ه٠ ةنس هعامس لوأو

 ظفاحلا يلع يبأو دمحم نب ناسح ديلولا يبأو مصألا سابعلا يبأو هيبأ نع ىور

 ركب وبأو ينطقرادلا هنع ثدح .يغبصلا ركب وبأ هتبحصب صتخاو .ريثك قلخو

 طبضلاو ةنامألاو ةنايدلا لهأ نم ناكو ءمهريغو ينوباصلا نامثع وبأو «يقهيبلا

 ةريثك فيناصت هل (عيشتلا ىلإ ليمي ةقث ناك) : يدادغبلا بيطخلا لاق نكل عرولاو
 ةفرعم «نيحيحصلا ىلع كردتسملا :اهنم ءزج ةئامسمخ نم ابيرق تغلب اهنإ :ليق

 . روباسين خيرات «خويشلا مجارت «ثيدحلا يف نيعبرأ «ثيدحلا مولع

 دادغب خيرات 2٠١9/7 ظافحلا ةركذت .روباسينب ه8٠4 ةنس رفص يف يفوت

 ”2١7١7 ص ينيسحلل ةيعفاشلا تاقبط ٦٤/۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 4 /ه

 . ۱١١/١۷ ءالبنلا مالعأ ريس "هه ١١/ ةياهنلاو ةيادبلا

 ظفاحلا مامالا يروباسينلا نوراه نب دمحأ نب دمحم نب ناسح ديلولا وبأ وه (۳)

 ءةقبطلا هذهو ةميزخ نباو يجنشوبلا هللا دبع يبأ نم عمس .ناسارخ خيش يعفاشلا

 نب دمحأ يضاقلاو هدنم نباو مكاحلا هنع ثدح ‹جیرس نبا ىلع دادغبب هقفتو

 نم دهزأو «ناسارخب ثيدحلا لهأ مامإ وه :مكاحلا لاق .ةدعو يريحلا نسحلا

 جرختسملا :ديلولا وبأ فنص :لاقو .ًافشقت مهرثكأو مهدبعأو ءاملعلا نم تيأر

 ةنس لوألا عيبر رهش يف تام .يعفاشلا بهذم ىلع .ماكحألا ءملسم حيحص ىلع

 ‹ ٠۹۱/۲ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 24896 /۳ ظافحلا ةركذت .ةنس ۳ نع ه4

 . ۳۸١ /۲ بهذلا تارذش ۰۲۳۹/۱۱ ةياهنلاو ةيادبلا « 497 ٠١/ ءالبنلا مالعأ ريس

 = يملسلا ركب وبأ يروباسينلا حلاص نب ةريغملا نب ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم وه (:)
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 نإ داعي الو «هتداهش لبقت ال «ميظعلا للاب رفاك وهف قولخم نارقلا ن
 ؛ باتتسي «نيملسملا رباقم يف نفدي الو .تام نإ هيلع ىلصي الو «ضرم

 .'(هقنع تبرض ًالإو بات نإف

 يف ركذ © يناجرجلا يليعامسإلا ركب ابأ خيشلا نإف :نارقلاب ظفللا امأف

 يف ينعو ه1777 ةنس دلو . فيناصتلا بحاص ةمئألا مامإ هيقفلا ةجحلا ظفاحلا

(0010 

(۲( 

(۳) 

 عمس . .ناقتالاو ملعلا ةعس يف لثملا هب برضي راص ىتح هقفلاو ثيدحلاب هتئادح

 ريغ يف ملسمو يراخبلا هنع ثدح . . قلخو ىيحي نب دمحمو ىلعألا دبع نب سنوي
 ظفحلاو ةمامالا هيلإ تهتنا «ريثك قلخو يلمتسملا كرابملا نب دمحأو نيحيحصلا
 هملعل بولقلا يف ةلالجو سوفنلا يف ةمظع ةميزخ نبال : يبهذلا لاق .ناسارخ يف

 ىوس ًاباتك شرار ةئام ىلع ديزت هتافنصم :مكاحلا لاقو .ةّنسلا هعابتاو هنيدو
 يف حيحصلاو لجو رع برلا تافص تابثإو ديحوتلا باتك : هتافنصم نمو .لئاسملا
 ريس ۷۲١« /۲ ظافحلا ةركذت .ه١١۳ ةنس ةدعقلا يذ يف يفوت .دنسملاو «ثيدحلا
 ةياهنلاو ةيادبلا ”*/٠١9« ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ٠٠/٠١ ءالبنلا مالعأ

 . ۲٣۲/۲ بهذلا تارذش « ١

 .لوقلا لوقم هنأل باوصلا وهو رسكلاب (ب) يفو حتفلاب نأ ( ) يف
 ميا ءالبنلا مالعأ ريس) هباتك يف راصتخاب لوقلا اذه يبهذلا ركذ
 ظ . ةميزخ نبال

 يناجرجلا يليعامسإلا ركب وبأ «سابعلا نبي لاعاد ا نب دمحأ وه
 ناك :مكاحلا لاق .ه۲۷۷ ةنس دلو .ناجرج يف ةيعفاشلا رابك نم . ظفاحلا
 ةءورملاو ةسايرلا يف مهلجأو ءاهقفلاو نيثدحملا خيشو هرصع دحاو يليعامسالا
 ةعفر هقفلاو ثيدحلا ملع يف هتمامإ عم عمج دق :يبهذلا لاقو . ءاخسلاو

 «قلخو ةميزخ نباو .ةبيش يبأ نبا نم عمس .مجعلا دالبب درفتلاو ديناسألا
 .رمع دنسمو «حيحصلا :اهنم تافلؤم هل .هريغو يمهسلا ةزمح هنع ثدحو
 2٠١8/10 مظتنملا 4٤۷/۳ ظافحلا ةركذت .هالالا ةنس بجر ةرغ يف يفوت
 ةيعفاشلا تاقبط «ال8/7” ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 2858 ص ناجرج خيرات

 . ٩٩ ص ينيسحلل
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 ديري  قولخم نارقلاب هظفل نأ معز نم) ناليج لهأل اهفنص يتلا ”هتلاسر

 . ''”(نارقلا قلخب لاق دقف  نآرقلا هب

 لهأل هفنص يذلا '*”(داقتعالا) باتك يف "”يربطلا يدهم نبا ركذو

 هللا مالك نارقلا نأب لوقلا ةعامجلاو َةَّنسلا لهأ بهذم نأ :دالبلا هذه

 وهف قولخم لاق نمو «قولخم ريغ «هيهنو هرمأو «هليزنتو «هيحوو «هناحبس

 يف «ءورقم انتنسلأب «ظوفحم انرودص يف نارقلا نأو «ميظعلا هللاب رفاك

 نإ :لاق نمو «هب لجو رع هللا ملكت يذلا مالكلا وهو .بوتكم انفحاصم

 هللاب رفاك ءلاض «لهاج وهف «قولخم هب يظفل وأ «قولخم يظفلب نارقلا

 . ميظعلا

 كلذ يناسحتسال يدهم نبا باتك نم هنيعب لصفلا اذه تركذ امنإو

 ملع يف هرحبت عم «هركذ اميف ثيدحلا باحصأ نم فلسلا عبتا هنإف ؛هنم

 ةخسن اهل تدجو ةطوطخم يهو (يليعامسإلا داقتعا) ةامسملا يه ةلاسرلا هذه لعل )١(

 )147318/١5(. عومجم نمض تاقرو سمخ يف قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف

 ظفللا قلخب لاق نم :ظفلب (يليعامسإلا داقتعا) ةلاسر يف كلذ تدجو (۲)

 . أ 8 ةقرو :ةلاسرلا هذه رظنا .خلإ . . .نارقلاب

 هبحص يرعشألا نسحلا يبأ ذيملت يربطلا نسحلا وبأ يدهم نب دمحم نب يلع وه (۳)
 ملع يف نيزربملا نم ناكو هرصع ءاملع مزالو قشمد ىلإ لحرو «هنع ذخأو ةرصبلاب

 ًايتفم ناك :يدسألا هللا دبع وبأ هنع لاق .مولعلا فانصأ يف ًايتفم ناكو .مالكلا

 ام رظنلا يف ًازرابم ًاحيصف برعلا مايأو يناعملاو ريسافتلاو مالكلاو هقفلل ًاظفاح

 ةدراولا تالكشملا ثيداحألا ليوأت . تافنصملا نم هل ىهتنا .هلثم همايأ يف دهوش

 .ها١٠8 ةنس دودح يف يفوت .تايالا لكشم ريثكلا ملعلا «لوصألا «تافصلا يف

 مجعم 286 ص يدابعلل ةيعفاشلا تاقبط .17/7# ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 . 196 ص يرتفملا بذك نييبت ۰۲۳٤/۷ نيفلؤملا

 . يربطلا يدهم نبال باتكلا اذه ىلع رثعأ مل (5)
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 ( . هلهأ دنع هزربتو همدقتو «' ”هيف 0١2ةريبكلا هفيناصتو «مالكلا

 ورمع يبأ طش تأرق :لاق (”9ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 تلأس :لوقي ””باكشإ نب ديعس نامثع ابأ تعمس املا
 !اذه يف رظاني نأ يغبني ال :لاقف رمل ظفللا نع ؟" © مارا نب قاحسإ

 .ةريثكلا (ب) يف )1١(

 . هتمجرت دنع اهنم ءيش ركذ مدقت )۲)

 . ۱۹۷ ص هتمجرت تمدقت ‹يروباسينلا مكاحلا وه (۳)

 ملاعلا ظفاحلا يلمتسملا ورمع يبأب روهشملا يروباسينلا كرابملا نب دمحأ وه )٤(

 عمس ثيدحلا ءاملع نم ناك «هيومكحب بقلي ةوعدلا باجملا دباعلا دهازلا
 ىلع ىلمتسا «روباسين لهأو يقرشلا دماح وبأ هنعو «هتقبطو لبنح نب دمحأ

 ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام .ليللا ييحيو راهنلا موصي ناكو «ةنس ه٦ خياشملا
 نم ربخ يف ربعلا 07/1 ءالبنلا مالعأ ريس ٠٦٤٤/۲ ظافحلا ةركذت .ه٤
 .۷۷ ١١/ ةياهنلاو ةيادبلا « 10/8 مظتنملا «۷۳ /۲ ربغ

 رحلا نبا ميهاربإ نب نيسحلا بقل باكشإو .  فيحصت هلعلو - باكسإ (ب) يف ()
 هنأ (لامكلا بيذهت) يف ركذو .ه١٠۲ ةنس يفوت «ناسارخ لهأ ءانبأ نم يرماعلا

 بيذهت) رظنا  ديعس مسا ركذي ملو  باكشإ نب يلعو باكشإ نب دمحم دلاو
 ظ  .لجرلا اذهل ةمجرت ىلع رثعأ ملو ۲۸۲/١( لامكلا

 دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ وهو .هدلاو بقل وهو (هيوهار نب قاحسإ) (ب) يف (5)
 .هيوهار نباب فرعي .اهملاعو روباسين ليزن بوقعي وبأ يزورملا يلظنحلا يميمتلا
 نب ليضفلاو .يبص وهو كرابملا نبا نم عمس .ه١١١ ليقو ه١ ةنس دلو

 نيعم نباو دمحأو ءهجام نبا ىوس ةعامجلا هنعو «مهتقبطو يدرورادلاو ضايع
 .نميلاو ماشلاو زاجحلاو قارعلا ىلإ لحر ثيدحلا عمجل دالبلا فاط .ريثك قلخو
 ' ةئامب ركاذأو «ثيدح فلأ نيعبس ظفحأ :هسفن نع لوقي .ظافحلا رابك دحأ ناك
 لاق .هتيسنف طق ايش تظفح الو «هتظفح الإ طق ًائيش تعمس امو «ثيدح فلآ
 يف روباسينب يفوت .عرولاو قدصلاو هقفلاو ثيدحلا هل عمتجا : يدادغبلا بيطخلا
 - خيرات 07١5/١ بيذهتلا بيذهت 2477/1 ظافحلا ةركذت .ه۲۳۸ ةنس نابعش
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 . قولخم ريغ هللا مالك نارقلا

 يذلا (داقتعالا) باتك يف هللا همحر يربطلا ريرج نب دمحم ركذو

 هيف رثأ الف ؛نارقلاب دابعلا ظافلأ يف لوقلا امأ :لاقو ةلأسملا هذه يف هفنص

 9 ءانّعلا هلوق يف نم نع "الإ «يعبات الو «يباحص نع هملعن
 : ىلوألا ةمئألا ماقم هلوق موقي نمو «ىدهلاو دشرلا هعابتا يفو «ءافشلاو

 ينثدح يذمرتلا '*”ليعامسإ ابأ نإف .هللا همحر لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ

 .ةيمهج ةيظفللا :لوقي هللا همحر لبنح نب دمحأ هللا دبع ايأ تعمس :لاق
 0 ا ؟وبسب : نمم 4 هَل مگ َمَمْسَي ی هرج $ : لجو رع هللا لاق

 هنع هللا يضر يجي م

 ريغ لاق نمو «ءيمهج وهف قولخم نارقلاب يظفل لاق نم) :لوقي ناك هنأ

 مالعأ ريس 2٠١4/١ ةلبانحلا تاقبط 2199/١ نايعألا تايفو ء"48/5 دادغب =

 . ٠١۸/۱۱ ءالبنلا

 بساني عجس وهو (ىفق يعبات الو ءىضم يباحص) اذكه ةدايز (داقتعالا) باتك يف )١(

 .هذعب أم

 .داقتعالا باتك قفاوي تبثأ امو ءحضاو فيرحت وهو (الو) (ب) يف )0

 .(2 2 5 حاحصلا) . عفنلا : نيغلا حتفب :ءانغلا (9)

 ليزن .ةقثلا ظفاحلا يذمرتلا يملسلا فسوي نب ليعامسإ نب دمحم ليعامسإ وبأ وه )٤(

 دوجو رثكأف مهتقبطو ةصيبقو ميعن ابأو يراصنألا هللا دبع نب دمحم عمس .دادغب

 يئاسنلا هقثوو .امهريغو .هننس يف يئاسنلاو هعماج يف يذمرتلا هنع ىور . فنصو

 يف تام .ةّنسلا بهذمب ًاروهشم ًانقتم ًامهف ناك :يدادغبلا بيطخلا لاق .هريغو

 بيذهتلا بيذهت 259 ٤/۲ ظافحلا ةركذت 7/١ دادغب خيرات .ه۲۸۰ ةنس ناضمر

 ۲۷۹ /۱ ةلبانحلا تاقبط .. ۹

 ٦. ةيالا :ةبوتلا ةروس (ه)

 . يذمرتلا ليعامسإ وبأ يآ (5)

 . لبنح نب دمحأ مامإلا يأ (۷)
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 . (عدتبم وهف قولخم

 ريغ هلوقن ن زوجي اندنع كلذ يف لوق الو) :ريرج نب دمحم لاق

 .عنقملاو ةيافكلا هيفو «هاوس هب متأن مامإ هيف انل نكي مل ذإ ا

 . ””(هناوضرو هيلع هللا ةمحر «عبتملا مامإلا

 باتك نم انههام ىلإ '*”اهسفن اهتلقن يتلا ءريرج نب دمحم ظافلأ هذه

 . هفنص يذلا داقتعالا

| 02 

 لصفلا اذهب هسفن نع ىفن دق  ريرج نب دمحم ينعأ وهو :تلق
 ةّنسلا ليبس نع لودع نم «هب فذقو «هيلإ بسن ام لك هباتك يف هركذ يذلا

 .ةعدبلا نم ءيش ىلإ ليم وأ

 ةيظفللا نأ :  هاضرأو هنع هللا يضر  دمحأ نع هاكح يذلاو

 قلخب اوحرص هباحصأو “امهج نأل كلذ لاق امنإو «هنع حيحصف «ةيمهج
 “اوفاخو «نآرقلا قلخب لوقلا ىلإ هب اوجردت ظفللاب اولاق نيذلاو «نارقلا

 .داقتعالا باتك يف امل قفاوم تبثأ امو .دوجي (ب) يف )١(

 . لبنح نب دمحأ مامالا يأ (۲)

 ىف ريسي فالتخا لقنلا يفو ۲۹ ۰۲۸ ص يربطلا ريرج نبال داقتعالا باتك (۳)
 ١ . ظافلألا

 .اهنيعب اهلقن يذلا (ب) يف )٤(

 سأر عدتبملا لاضلا :هنع يبهذلا لاق يدنقرمسلا زرحم وبأ ناوفص نب مهجلا وه ()

 : هيلع ارش عرز هنكل ًائيش ىور هتملع امو نيعباتلا راغص نامز يف كله ةيمهجلا

 عم جرخو ناطلسلا لتاقيو حالسلا لمحي هتالالض عم مهج ناكو : يدادغبلا لاقو

 نامز رخآ يف ينزاملا زوحأ نب ملس هلتقو ءرايس نب رصن ىلع ثراحلا نب حيرش
 7٠٠١. ص يدادغبلل قرفلا نيب قرفلا ٠٤۲٦/١ لادتعالا نازيم .ناورم ينب

 .[مهج ةرمز يف ذ اودعُي الثل سبللا يذ لوقلا اذه يف هوجردأو] ( ظ ) يف ءاج (5)
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 اذه اوركذف ؛نارقلا قلخب حيرصتلا نم _ “"نامزلا كلذ يف  ةّئسلا لهأ

 دمحأ مهامس كلذلف .قولخم انظفلب نارقلا نأ هب اودارأو ."ظفللا

ETEهي  

 . "”(ةيمهجلا نم رش ةيظفللا) : لاق هنأ ًاضيأ هنع يكحو

 لاق نم نأ هللا همخر  دمحأ نع ريرج نب دمحم هاكح ام امأو

 ةّئسلا لهأ نم فلسلا نأ “*”دارأ امنإف «عدتبم وهف قولخم ريغ نارقلاب يظفل

 يف مالكلا ثدح امنإو «هيلإ لاحلا مهجوحي ملو ءظفللا باب يف اوملكتي مل

 امع “”اوتعو «تاثدحملاب اوتأ نيذلا «قمحلا يوذو «قمعتلا لهأ نم ظفللا

 هيف ضخي مل اميف اوضاخو .تالاقملا ميمذو «تالالضلا نم هنع اوهن

 قح نمو «ةعدب هسفن يف لوقلا اذه مامإلا لاقف ؛مالسإلا ءاملع نم فلسلا

 رصتقيو «ةعدتبملا عدبلا نم هلثمب الو «هب هوفتي الو «هعدي نأ “ننستملا
 الو «قولخم ريغ هللا مالك نارقلا نأ :ةعبتملا ةمئألا نم فلسلا هلاق ام ىلع

 ظ . هقلخب لوقي نم ريفكت الإ هيلع ديزي

 هللا دبع نب دمحم ركب وبأ انث ء«ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا انربخأ

 . لبنح نب دمحأ مامإلا نامز يأ )001(

 .قولخم نارقلاب انظفل : يأ (۲)

 ءالبنلا مالعأ ريس رظناو (۲۹ ص ةّنسلا) باتك يف هللا دبع هنبا هنع كلذ ركذ (۳)

 ." ١

 .(دمحم) نودب (ب) يف )٤(

 .هب دارأ (ب) يف ()

 ٠١١/۳(. طيحملا سوماقلا بيترت) .دحلا زواجو ربكتسا يأ :اتع (5)

 . ةّنسلل عبتملا يأ )0,7,

۱۳ 



 ٠ يركسلا اا .هيوشاس نب | ىيحي انثدح ۽ و "ورعب '' يحارجلا

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(٥) 

 يحارجلاو .فيحصت وهو «يجارخلا (أ) يفو «باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام
 نب تحس كبو وهو حالا تج ىلإ ةي ةارلا فيدتشتو. جلا حب
 نع ىور ظفاحلا لدعلا يحارجلا يزورملا حارجلا يبأ نب دمحم نب هللا دبع

 باسنألا باتك رظنا .يسخرسلا يضاقلا ىيحي د نب هللا دبعو هيوساسا نب ىيحي

 2١7١7 ص يح داقتعالا باتك e دادغب خیرات "ل يناعمسلل

 . 9/1 مكاحللا كردتسملا باك

 تيمس ناطلسلا سفن يأ ناجهاشلا ورم ىمستو «ناسارخ ندم رهشأ يه :ورم

 ورم تجرخأ دقو ءًاخسرف نيعبس روباسين نيبو اهنيبو .اهلهأ دنع اهتلالجل كلذب
 عجار) .كرابملا نب هللا دبعو يروثلا نايفسو لبنح نب دمحأ مهنم ءالجأ ءاملع

 .ايسورل ةعبات نالا يهو (اهدعب امو ١/ ١١١ نادلبلا مجعم

 ( .ةكولاس ( ) يفو «(ب) نم تبثأ ام

 باتك يف رخا عضوم يف دانسإلا اذه لثم يف اذكه درو هن هنإ ثيح هانتبثأ ام حجرألاو

 . هل ةمجرت ىلع علطأ ملو (177 ص يقهيبلل داقتعالا) باتكو ٠١/ ٠٠١( دادغب خيرات)

 . فيرحت وهو يمدسلا (أ ) يفو «(ب) نم تبثأ ام

 نع يوري .دهازلا يسخرسلا يزورملا يركسلا ميركلا دبع يبأ نب ميركلا دبع وهو
 لامكلا بيذهت باتک ااا دادغب خيرات باتك رظنا .ةعمز نب بهو

۱44/۳ . 

 «هريغو كرابملا نبا نع ىور «يزورملا هللا دبع وبأ يميمتلا ةعمز ( نب بهو وه
 ۲۸/۲/٤ ليدعتلاو حرجلا .يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هنع یورو

 . 5 1١/” بيذهتلا بيذهت 2755 /" فشاكلا ء۷۹٤٠ /۳ لامكلا بيذهت |

 مت وهو ناال( ) یو ت نم فقع ©
 لثم يف  (يناشابلا نب يلع) همسا درو دقف يقهيبلل داقتعالا باتك قفاوي تبثأ امو
 لا داقتعالا باتك) رظنا .ةيا ىنعم نع كرابملا نبا لأسي  دانسإلا اذه

 .هل ةمجرت ىلع فقأ ملو ١77(. ص

۱۷٤ 



 لاق نهو نا رقلا نفك دقق نارقلا نم فرب نشك نما لزق راسلا

 . '"(رفك دقف ماللا هذهب نمؤأ ال

 عبس قوف هناحبس هللا نأ نودهشيو ثيدحلا باحصأ دقتعيو

 ةروس يف لجو ّرع هلوق يف «هباتك هب قطن امك ؛وتسم هشرع ىلع «"هتاومس

 َلَع یو هن مايا ةَ س يف َصْرأْلاَو ٍتاومَسلا َقَلَح ىلا هنآ مکر کی > : فارعألا
 يف َضْرالاَو تولا َقَلَح ىلا هلأ کیر نإ ۵ : سنوي ةروس يف هلوقو .4”*2شرَمْل

 8 6 ٠ م م .ek ے مو طع مص س4 2 ےک ورتو مر

 لو . € دذ دعب نم الإ عيِفّس نِ ام رمال ريدي شرما لع ىوتسأ مث واي ةَ

 مامإلا نمحرلا دبع وبأ يزورملا ءالولاب يلظنحلا حضاو نب كرابملا نب هللا دبع وه )١(
 رخف :يبهذلا هنع لوقي ه4١١ ليقو ه۸١١ ةنس دلو هنامز ملاع ظفاحلا

 «ةعساشلا تالحرلاو ةعفانلا فيناصتلا بحاص ..نيدهازلا ةودقو «نيدهاجملا

 يروثلاو سنأ نب كلام نع ىور ءآرجاتو ادهاجمو ًاجاح رافسألا يف هرمع ىنفأ

 قلخو ةبيش يبأ نب ركب وبأو نيعم نب ىيحي هنع ىورو .قلخو يعازوألاو ةبعشو

 يف يفوت .هنم ملعلل بلطأ كرابملا نبا نامز يف نكي مل :لبنح نب دمحأ لاق .ريثك

 مالعأ ريس 2714/١ ظافحلا ةركذت 2191/٠١ دادغب خيرات .ه١8١ ةنس ناضمر

 . ۲۹۰٣/۱ بهذلا تارذش ۳۸۲ /۰ بيذهتلا بيذهت ۰۳۷۸ /۸ ءالبنلا

 نع ًالقن ةيميت نبا مالسإلا خيش دنس نودب هصنب كرابملا نبال  لوقلا اذه ركذ (۲)

 خيش ىواتف عومجم) رظنا (يجركلا نسحلا يبأل لوصألا يف لوصفلا) باتك

 .( 7/5 مالسالا

 .نارقلا نم ًائيش أرق كرابملا نبا تعمس :لاق سنوي نب دمحأ نع هدنسب يبهذلا ىورو

 . ٠٠۳ /۸ ءالبنلا مالعأ ريس (ميظعلا هللاب رفك دقف قولخم اذه نأ معز نم) : لاق مث

 زييمت ىلإ فاضي ال ددعلا نأل (عبسلا هتاوامس قوف) ةغل حصفألاو نيتخسنلا يف اذك (۳)

 . ريمض ىلإ فاضم
 ه4 الا :فارعألا ة روس ©

 .(ب) يف تبثي مل (هنذإ دعب نم الإ عيفش نم ام) : ىلاعت هلوق )٥(

 . ةيالا : سنوي ةروس (0)

 ليمن

 ىلع هليا ءأ وتسا

 هشرع



 . 200ه شعل لع ىوتسأ هش تورت دمع رطب تول عمر ىزا هَ هللا :دعرلا ةروس يف

 هپ لَم ٰنلمحرلا شر ملا لع ئومسا مث# :ناقرفلا ةروس يف هلوقو

 هلوقو . ي شرعلا لع ئوتساَّرث 9 :ةدجسلا ةروس يف هلوقو . 4 اطبخ او
 . 04( ىوتسأ شرما لع نحيل # :هط ةروس يف

 يلب 9 :ناماهل لاق هنأ نيعللا نوعرف نع هناحبس هللا ربخأو]

 کل إو یس وش هلل ل حوا توسل بس بدبسألا لب لعلاج
 يف هبر نأ ركذي مالسلا E Dh كلذ لاق امنإو , )4 از

 يف نإ :هلوق يف ينعي 4 ابد طال يلو » :هلوق ىلإ ىرت آلآ ءءامسلا
 اوفلتخي مل هللا مهمحر فلسلا نم ةمئألا نايعأو ةمألا ءاملعو ءاهلإ ءامسلا
 .[هتاوامس قوف هشرعو .هشرع ىلع ىلاعت هللا نأ یف يف

 لج برلا نوقدصيو «هب نونمؤيو «ىلاعت هللا هتبثأ ام كلذ نم نوتبثي
 «هشرع ىلع هئاوتسا نم لاتو احبس هقلطأ ام نولطیو «هربخ يف كالج
 ْنِم لک وپ انماء  :نولوقیو «هللا ىلإ هملع نولكيو «هرهاظ ' "ىلع هنورميو
 يف نيخسارلا نع ىلاعت هللا ربخأ امك "4 يب آلآ أولو لإ كلي امو "نير دنع
 .هب مهيلع ىنثأف مهنم يضرو كلذ نولوقي مهنأ ملعلا

 .؟ ةيآلا :دعرلا ةروس )١(

 . ٥۹ ةيآلا :ناقرفلا ةروس (۲)

 . ٤ ةيآلا :ةدجسلا ةروس (۳)

 .© ةيآلا :هط ةروس )٤(

 .8ا/ ةيآلا :رفاغ ةروس ()

 .نورميو (أ ) يفو «بوصأ وهو (ب) نم تبثأ ام 00

 .۷ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۷)
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 ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع * نسحلا وبأ انربخأ )000( ا
 نب ىلع ىنربخأ ("دهازلا ناميلس نب دواد نب دمحم انثدح ,'"”ىكزملا

 ىيحي وبأ انث لا هلصأ نم ١ ظفاحملا نسحلا وبأ ديبع نب دمحم

 اذكه يتأيسو هتمجرت يف دوجوملا وه تبثأ امو (نيسحلا وبأ) نيتخسنلا يف )١(

 . 755 ص (ب « أ) امهيف ًاضيأ ىرخأ ةرمو 18١ ص ( أ ) يف ًابيرق (نسحلا وبأ)

 . فيرحت وهو يلدملا (أ ) يفو . حيحصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (۲)

 نب نسحلا وبأ :يروباسينلا ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع وهو

 يبأو يقرشلا نب دماح يبأ نع ىور «روباسين ءاهقف نم ىكزملا قاحسإ يبأ
 نيحلاصلا نم ناك :مكاحلا لاق .هريغو مكاحلا هنع ىورو ةعامجو مصألا سابعلا

 بيطخلا لاقو .ثيدحلا عامس نيرثكملا «نارقلا ءارق ينعي ال امل نيكراتلا دابعلا

 .روباسينب ها"91/ ةنس لوألا عيبر يف يفوت «ةقث ناك : يدادغبلا

 «۳۹۷ /۲ يونسألا تاقبط «7ا/ /۲ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ۳۰۲ /۱ دادغب خيرات

 . ٤۹۷/١١ ءالبنلا مالعأ ريس

 ةمئأ دحأ دهازلا ظفاحلا ركب وبأ يروباسينلا رفعج نب ناميلس نب دواد نب دمحم وه (۳)

 ناجرج ىلإ لحرو .ثدحو اهب ماقأو دادغب مدق .. ًالويقم ًاقودض' ناكو .ثيدحلا

 عيبر يف اهب يفوتف روباسين ىلإ هرمع رخا يف عجر .ماشلاو رصمو زاجحلاو قارعلاو

 دادغب خيرات 23556 /۲ بهذلا تارذش ۰۹۰۱/۳ ظافحلا ةركذت . ها 57 ةنس لوألا

 .ه©

 ةنس دلو .زازبلا ظفاحلا نسحلا وبأ يدادغبلا هللا دبع نب ديبع نب دمحم نب يلع وه )٤(

 لاق .هريغو ينطقرادلا هنع ىور .هتقبطو يراودلا سابع نع ىور ءه5

 دادغب خيرات .ها*٠ ةنس لاوش يف تام .ًافراع ًاظفاح ةقث ناك :بيطخلا

 مالعأ ريس 275/7 ربغ نم ربخ يف ربعلا 2457/7 ظافحلا ةركذت ۲

 . "هك ۲۸٦/۱۰ ءالبنلا

 .ةميدقلا هتخسن :دارملا نأ رهاظلا (©)

 = يبأل ةّنسلا حرش يف دروو «ةسبك (ب) يفو ءرشبل (أ ) يفو مجارتلا بتك يف اذك (5)

7¥ 



 هي سي ا 5

 كلا 2 حرش 0 بتملا ريصبت AN وكام نبال لامكإلا ٠
۳۹۷/۳ < 

 بسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش رظنا .ةنانك وبأ يراصنألا قارولا سرشأ نب دمحم وه (1)
 . 8837 / ةعامجلاو

 نع ةريغملا وبأ ثدح .ركب وخأ يفنحلا ديجملا دبع نب ريمع ة ةريغملا وبأ وه )0

 برح نبا ريهزو رافصلا هللا دبع نب ةدبع هنع ثدحو ا نع ودمج نرالا دبع
 هب سيل متاح وبأ لاقو «فيعض :نيعم نب ىيحي هنع لاق .مهريغو ةمثيخ وبأو
 لادتعالا نازيم ء١٠ ص يبالودلل ىنكلا ۳۷۷ /" ليدعتلاو حرجلا نما
 . 778 ص يبهذلل نيكورتملاو ءافعضلا ناويد ء۳

 نيريس نب دمحم نع ثدح .ةجحلا ظفاحلا يرصبلا يسودسلا دلاخ نب ةرق وه )۳(

 لضفملا نب رشبو ناطقلا ىيحي هنع ثدح «نيرخأو رانيد نب ورمعو نسحلاو
 نيعم نب ىيحي لاقو .ثيدح ةئام وحن هل :ينيدملا نب يلع لاق .قلخو

 ليقو ه٤١٠ ةنس تام .انخويش تبثأ نم ناك :ناطقلا ىيحي لاقو .ةقث يئاسنلاو

 ءالبنلا مالعأ ريس ۳۷۱/۸ بيذهتلا بيذهت 2.١948/١ ظافحلا ةركذت .هاا/'
 ظ 0 .66/0/

 دلو .نيعباتلا تاداس نم ناك .ديعس وبأ يرصبلا راسي نسحلا يبأ نب نسحلا وه (4)
 .هنع هللا يضر نامثع ةفالخ يف هللا باتك ظفحو ءأشن اهبو ه١ ةنس ةنيدملاب
 ةقث ًاملاع ناك :دعس نبا لاق .ناعجشلا دحأ ناكو ءلمعلاو ملعلاو داهجلا مزالو
 .ةرصبلاب ه١١١ ةنس بجر يف تام خلإ . .ًاحيصف ملعلا ريثك ًادباع ءانوماع ةحخ
 75/9 بيذهتلا بيذهت 2557/4 ءالبنلا مالعأ ريس ۰1/۱ ظافحلا ةركذت
 . ٠١١/١ ءامسألا بيذهت 1٩ /۲ نايعألا تايفو

 _ ناكو ةنيدملا نكس ناسيم يبس نم ناك يرصبلا ةزع وبأ يلذهلا دبع نب راسي وه (5)

۱۷۸ 



 . 740 رتا لآ علا : ىلاعت هلوق يف ؟"”ةملس
 رارقإلاو «لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا) : / تلاق /

 . ''”(رفك هب دوحجلاو «ناميإ هب

(010 

(۲) 

(۳) 

0) 

 نبا رمع ةفالخ يف جوزت «هتقتعأف كلام نب سنأ ةمع رضنلا تنب عّيبرلل ًادبع
 هلو يباحص اذه نسحلا وبأو نسحلا هل دلوف نينمؤملا مأ ةملس مأل ةالوم باطخلا

 ٤١‹ ص لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ «0514/84 ءالبنلا مالعأ ريس .ثيدح

 53١١. ص ثيدحلا مولع ةفرعم

 ىدحإ «ةيموزخملا ةيشرقلا «ةريغملا نب ةيمأ يبأب فورعملا ليهس تنب دنه يه

 اهجوز عم ترجاه .ًاقلخو ًالقع ءاسنلا لمكأ نم تناك .ِلكي يبنلا تاجوز

 تام املو .ةنيدملا ىلإ ارجاه مث ةكم ىلإ اعجرو ةشبحلا ىلإ ةملس يبأ لوألا

 ه۲ ليقو هه4 ةنس ةنيدملاب تيفوت .ه 4 ةنس هيب يبنلا اهجوزت ةملس وبأ

 ةوفصلا ةوفص ۲٤/۷« ةباصإلا .نينمؤملا تاهمأ نم تام نم رخآ يهو

 ءامسألا بيذهت ٠٤٠١/٠١ بيذهتلا بيذهت 27١١/7 ءالبنلا مالعأ ريس ۰/۲

۳1/۲ . 

 . © ةيالا :هط ةروس

 هللا يضر ةملس مأل رهظي امك لوقلاف هتبثأ ام باوصلا لعلو (لاق) نيتخسنلا يف

 باتكلا رظنا يئاكلاللا مامالل ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش باتك قفاوي اذهو .اهنع

۳۹۷/۳. 

 ةعامجلاو ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) هباتك يف يئاكلاللا مامإلا هجرخأ

 خيش لاقو ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نع يرصبلا نسحلا قيرط نم .( ۴

 :لاق (؟ىوتسا فيك) هلأس نمل كلام مامإلا باوج ركذ امدعب ةيميت نبا مالسإلا

 سيل نكلو ًاعوفرمو ًافوقوم هنع هللا يضر ةملس مأ نع باوجلا اذه يور دقو)
 ولعلا باتك رظناو ١/ ٠٠١ مالسإلا خيش ىواتف عومجم نم (هيلع دمتعي امم هدانسإ

 . °٠ ص يبهذلل
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 انث «"ىكزملا نب ىكزملا قاحسإ يبأ نب نسحلا وبأ انثدحو
 ديزي نب دلخَم نبا انث ."”ناذاش انث «''”يعفاشلا نسحلا وبأ رضخلا نب دمحأ
 : هلوق نع سنأ نب ب كلام لثس : لاق 2 'نوھتف نب رفعج انث < ,2 © يناتسهقلا

(010 

(۳) 

(6) 

 ظفل طقسف (ىلدملا نب ىلدملا قاحسإ نب نسحلا وبأ) اذكه مسالا درو () يف

 . (ىكزملا) لدب (ىلدملا) دروو (يبأ)

 يتأيسو باوصلا وهو تبثأ امك يقابلاو .(نسحلا وبأ) لدب (نيسحلا وبأ) (ب) يفو

 . 755 ص نيتخسنلا يف ًاحيحص ه هركذ

 تقبس يذلا . ىكزملا ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ نب نمحرلا دبع وهو
 . ۱۷۷ ص ًابيرق هتمجرت

 هيقفلا دوجملا ظفاحلا يعفاشلا يروباسينلا نسحلا وبأ دمحأ نب رضخلا نب دمحأ وه
 هنعو يلهذلا يلع نب ميهاربإو يجنشوبلا هللا دبع ابأ عمس .روباسين ءاملع رابك نم
 ىدامج يف تام .مكاحلا هللا دبع وبأو ناسح ديلولا وبأو ظفاحلا يلع وبأ هقيفر
 . 8 /۲ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 2601/١6 ءالبنلا مالعأ ريس .ها4 4 ةنس رخالا
 دحأو ظفاحلا يدادغبلا مث يماشلا ناذاش نمحرلا دبع وبأ .رماع نب دوسألا وه
 هنع ثدح .مهتقبطو ناسح نب ماشهو ةبعشو يروثلا نايفس نع ثدح . تابثألا
 ينيدملا نبا هقثو .ريثك قلخو دقانلا ورمعو ينيدملا نب يلعو لبنح نب دمحأ
 ظافحلا ةركذت .ه۸٠۲ ةنس لوأ يف يفوت ىتح اهب لزي ملف دادغب لزن .هريغو

 دادغب خيرات *#/9 دعس نبا تاقبط ۱۱۲/۱۰ ءالبنلا مالعأ ريس 0١
 ١/*. بيذهتلا بيذهت ۷

 ةاره نيب ناسارخب ةيحان يهو ناتسهوف ىلإ ةبسن ءاهلاو فاقلا مضب يناتسهقلا

 بسني نم رثكأ :يومحلا توقاي لاق .ناتسهق ليقف برعف لابجلا نيب اميف روباسينو
 باسنألا ,«415/5 نادلبلا مجعم) رظنا . عضوملا اذه ىلإ بوسنم وهف ةبسنلا هذهب
 . لجرلا اذهل ةمجرت دجأ ملو 5519/٠١( يناعمسلل

 عئاب يطامنألا ءاوعلا وبأ لاقيو «يرصبلا يلع وبأ يميمتلا نوميم نب رفعج هلعل
 . ثيدحلا يف يوقب سيل : يئاسنلاو دمحأ لاق .ةعامجو يروثلا هنع ىور . طامنألا

 5 .نييرصبلا تاقث نم وه :كردتسملا يف مكاحلا لاقو

۱۸۰ 



 «لوهجم ريغ ءاوتسالا) : لاق ؟ىوتسا فيك “4( ئوّتسأ شرملا لع نرل »

 لإ فلارأ امو ةد هلع لا لاو 6 نيستا دان ناميإلاو «لوقعم ريغ فيكلاو

 0 (""هسلجم نم جرخي نأ هب رمأو (ًآلاض

 دمحم نب هللا دبع ركب ولا انث (لدعلا “ىدلخملا دمحم وبأ انربخأ

 نب ةملس انث ؛'"”"نسحلا نب يلع نيسحلا وبأ انث «"ينييارفسإلا

 لادتعالا نازيم ٠٤۹١ ص ١ ق ١ ج ليدعتلاو حرجلا « ٠١8/7 بيذهتلا بيذهت نم

 . ٤١ ص نيكورتملاو ءافعضلا ناويد د 15١

 )١( ةيآلا :هط ةروس ©.

 . سلجملا (ب) يف (۲)

 . قيرطلا اذهب ًاجيرخت دجأ ملو «فلؤملل رخالا قيرطلا يف جيرختلا يتأيس (0)

 .(ب) قفاوي وهو تبثأ ام باوصلاو «فيحصت وهو يدلجملا () يف )٤(

 يروباسينلا نابيش نب دلخم نب يلع نب دمحم نب دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ وه (ه)
 لهأ ةيقبو ةلادعلا خيش :يبهذلا لاق .روباسين ثدحم لدعملا ينابيشلا يدلخملا

 يف يفوت .ًاقودص ةقث ناكو .امهتقبطو دابللا هيوجنزو جارسلا نع ىور .تاتويبلا

 يف ربعلا 7١4/7« باسنألا بيذهت ٠٠١71 7/7 ظافحلا ةركذت .ه۳۸۹ ةنس بجر

 | . ۱۳١/۳ بهذلا تارذش ۰٤۳/۳ ربغ نم ربخ

 .نقتملا دقانلا ظفاحلا مامإلا ينييارفسإلا ركب وبأ ملسم نب دمحم نب هللا دبع وه (5)

 ةنس دلو  روباسينب نييارفسأ ىرق نم ذَبْرْوُج ىلإ ةبسن  يذَبْرْوَجلا هل لاقيو

 ىيحي نب دمحمو ينارفعزلا دمحم نب نسحلاو ىلعألا دبع نب سنوي عمس ه۹
 هنع ثدح .يرلاو ناسارخو زاجحلاو قارعلابو ماشلاو رصمب مهتقبطو يلهذلا

 لاق .نورخاو يدلخملا دمحم وبأو يروباسينلا يلع وبأو مرخألا نب هللا دبع وبأ

 ةمئألا هنع ىور ضرألا راطقأ يف نيلاوجلا نيدوجملا تابثألا نم ناك : مكاحلا

 29/47 /۳ ظافحلا ةركذت «ه 5ا//5١ ءالبلا مالعأ ريس ه6 ةنس تام .تابثألا

 .۲۷۹ /۲ بهذلا تارذش ۰۱۸۰ /۲ نادلبلا مجعم

 . (نيسحلا نب) (ب) يف (۷)

 - نسحلا وبأ يروباسينلا يلالهلا ةرسيم نب ىسوم نب نسحلا نب يلع هلعلو

 8١م



1 
 ٠ .٠ )۲) ٠ 1ىه

 نب رفعج نع « يلمرلا نوميم نب رفعج نب يدهم انث ٠ بيبش
00 

 سستا نسب كلام ىلإ لسحر ءاسج :لاثنق ء هللا دبع

(۱1) 

(۲) 

(۳) 

 حرجلا .ه1517 ةنس ناضمر يف يفوت .تاقثلا يف نابح نبا هركذ «هريغو يكتعلا

 لامكلا بيذهت ۲٤٠/١ باسنألا «445/7 نادلبلا مجعم ۱۸١/۳ ليدعتلاو .

 راك ينتاب 411/۲

 لاقو سبيل : يئاسنلا لاق .ةدعو تا وبأو ةعرز وبأو ننسلا باحصأو

 هناقتإ ىلع قفتملاو ةكم لهأ ثدحم وه :مكاحلا لاقو .قودص : متاح وبأ

 مث اهب ثدحو ةنسب هتافو لبق رصم مدقو .اهريغو ناهبصأ ىلإ لحر دقو «هقدصو
 ءالبنلا مالعأ ريس 2047/5 ظافحلا ةركذت .ه۷٤۲ ةنس ناضمر يف يفوت
 . 81615 بيذهتلا بيذهت ۰۱۸/۱ ةلبانحلا تاقبط .۲ ۲

 .(يلمرلا مارهب نب ناهيح نب رفعج نب يدهم) اذكه لامكلا بيذهت يف هبسن درو
 .هدج مسأ ركذت ال عجارملا رثكأو

 هلع یورو ‹«ةعامجو ملسم نب ديلولاو يمرادلا ديعس نب نامثعو كرابملا نب هللا دبع

 سأب ال ةقث : : نيعم نبا لاقو «ركنم هثيدح :يراخبلا لاق .ةعامجو ةعرز وبأو دمحأ

 ةئس رصم مدق . دحأ اهيلع هعباتي ال ءايشأ تاقثلا نع يوري : يدع نبا لاقو ¢ هب

 بيذهت ,”“*8 ص ۱ ق ٤ ج ج ليدعتلاو حرجلا .اهدعب ليقو ٩ ةنس يفوتو ه6

 2194/5 لادتعالا e ۲۲۵/۱۰ بيذهتلا بیذهت ۰ 3 لامكلا

 دعس نب ثيللاو يحل دس حا نه كرر 5-0 كلاب نب سنأ نع ىور
 ثيدحلا لهأ نم ناكو : هللا دبع نب رفعج نع يمرادلا ديعس وبأ لاقو 0

 حرجلا «فلسلا دئاقع عومجم نمض ۲۸ ص يمرادلل ةيمهجلا ىلع درلا رظنا .ةقث
 بيذهت بيهذت ةصالخ 2.١98/١ لامكلا بيذهت ۰٤۸4۲ ص ١ ف ١ ج ليدعتلاو

 . ۳ ص لامكلا

۱۸۲ 



 وعل ؟ىوتسا فيك 4( ىوتسأ شرما َلَع ُنَحَيلا» :هلوق نع هلأسف "ين

 «“ءاضحرلا هالعو «هتلاقم نم "”هدجوك ءيش نم دجو هتيأر امف :لاق

 كلام نع ("”يَرُس مث «هيف هب رمألا "”نورظني اولعجف ؛موقلا ””قرطأو
 .بجاو هب ناميإلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالاو «“"لوقعم ريغ فيكلا) :لاقف
 . "”جرخأف هب رمأ مث (الاض نوكت نأ فاخأل ينإو «ةعدب هنع لاؤسلاو

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(6) 
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(۷) 
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 .انه هل هجو الو «نيتخسنلا يف تبثم اذك

 . © ةيالا :هط ةروس

 ًانادجوو ةدّجومو ةدجو ًادجو دجيو دجي بضغلا يف هيلع دجو :برعلا ناسل يف

 نم بضغت ال يأ (ّيلع دجت الف كلئاس ينإ) ناميإلا ثيدح يفو .بضغ

 1 . 459/54 برعلا ناسل (. . .يلاؤس

 طيحملا سوماقلا بيترت) .ةرثك دلجلا لسغي قرع وأ «ىمحلا رثأ قرعلا : ءاضحرلا

 . ١6/7"

 سوماقلا بيترت) .ضرألا ىلإ رظني هينيع ىخرأو «ملكتي ملو تكس يأ :قرطأ
 . (77 /" طيحملا

 . نورظتني (ب) يف
 ينعي ترطمأ اذإف) ثيدحلا يف :برعلا ناسل يف ءاج .بضغلا هنع فشك :يأ

 ثيدحلا يف ةظفللا هذه ركذ رركت دقو «فوخلا هنع فشك يأ (هنع يَرس ةباحسلا

 برعلا ناسل) .ةلازإلاو فشكلا ىنعمب اهلكو «هيلع يحولا لوزن ركذ يف ةصاخو

 .( ٠١48

 ترور تلا هيبنكلا يف اج ام قئاويو عاملا ةياورلا قئاوي وهو نقرا نم كين ا
 .مولعم (أ ) يفو .ةصقلا هذه

 نب يدهم قيرط نم يمرادلا ديعس وبأ مامإلا :هلأس نم عم سنأ نب كلام ةصق جرخأ

 عومجم نمض ۲۸۰ ص ةيمهجلا ىلع درلا) لجر نع هللا دبع نب رفعج انث رفعج
 مساقلا وبأ اهجرخأ فلؤملا دنسب بيبش نب ةملس قيرط نمو .(فلسلا دئاقع

 ءايلوألا ةيلح) يف ميعن وبأو .(۳۹۸ /۳ ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يف يئاكلاللا

(Y1 «0/1 . 
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 يدلاو دج نع «" ليعامسإ نب دمحأ دماح وبأ يدج هينربخأو

 انث ,"”ينوباصلا هيودمح نب يدع نب دمحم هللا دبع وبأ ٩ هو «ديهشلا

 (*”يوّسنلا نوع يبأ نب دمحأ نب دمحم

 : لاقف سنأ نب كلام ىلإ لجر ءاج :لاق هللا دبع نب رفعج انث «يلمرلا رفعج
 رت ےہ ا

 انيأر امف : لاق ؟ىوتسا فيك 62(4 ئوتسأ شرما لع نحيل » هللا دبع ابأ اي 5

 ءامسألا ١١١ ص داقتعالا) ىيحي نب ىيحي نع هقيرط نم يقهيبلا اهجرخأو =
 . ٠١١ ء١٠٠٠ /4 ءالبنلا مالعأ ريس رظناو 5٠8(« ص تافصلاو

 رظنا (كلام نع تباث اذه) :سنأ نب كلام مامإلا لوق قاس نأ دعب يبهذلا لاقو
 . ٠١١ ص يبهذلل ولعلا رصتخم

 - هيبأ لبق نم فلؤملا دج  دماح وبأ ينوباصلا ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحأ وه ()
 ثدحو . ينوباصلا هيودمح نب يدع نب دمحم هللا دبع يبأ همأل هدج نع دمحأ ثدح
 )٠١( ه 4/5 الوكام نبال لامكإلا باتك نم .(فلؤملا) ينوباصلا نامثع وبأ هنع
 . طوطخم وهو . ةطقن نبال (كاردتسالا) باتك نع ًالقن يملعملا نمحرلا دبع قيلعتب

 دج اذه هللا دبع ابأ نأل تبثأ ام برقألاو هللا دبع وبأو (أ ) يفو (ب) نم تبثأ ام (0)
 دلاول ًاضيأ ادج نوكيف  (كاردتسالا) باتك نع لقن امك  همأ ةهج نم دمحأل

 . (دمحأ نب نمحرلا دبع) فلؤملا

 . ينوباصلا هللا دبع وبأ ميهاربإ نب ديزي نب ميهاربإ نب هيودمح نب يدع نب دمحم وه 0
 نب دمحمو «يئاسنلا نايفس نب نسحلاو .يدعسلا قاحسإ نب دمحم نع ثدح
 .ينوباصلا ليعامسإ نامثع يبأ دج دمحأ هنع ثدح .يئاسنلا نوع يبأ نب دمحأ
 باتك نع ًالقن يملعملا قيلعتب (4) ه ٠٠۷/۲ الوكام نبال لامكإلا باتك نم
 .ةطقن نبال (كاردتسالا)

 ةقثلا ثدحملا ظفاحلا يناذرلا رفعج وبأ يوسنلا نوع يبأ نب دمحأ نب دمحم وه )٤(

 نب ىيحي هنع ثدح .هريغو يزورملا رجح نب يلع نع اهب ثدحو دادغب مدق
 دادغب خيرات . ه1" ةنس تام .ةقث ناك :يدادغبلا لاق .هريغو يضاقلا روصنم

 . ٤١۳/۱۴ ءالبنلا مالعأ ريس ۳۷٦/۷ لامكإلا ۷٦۷« /۲ ظافحلا ةركذت ١“
 ٥. ةيالا :هط ةروس ()
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 , 7١هوحيتب ركذو .هتلاقم نم هدجوك غوش رف كاجو اكلاف
( 

 :هل ليقو ءاوتسالا نع للا لضفلا نب نيسحلا يلع وبأ لئسو

 ان: نادقم الإ تلا ءانأ نمت رت ل 0 لاف درع للغ يوتا كنك
 فيك انربخي ملو «هشرع ىلع ىوتسا هنأ هركذ لج انملعأ دقو «ءانل فشك

 . (ىوتسا

 انأ “دهازلا دواد نب دمحم ركب وبأ انأ ."”ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 E نب دمحأ نب هللا دبع ينثدح .5*'”يناشلا نمحرلا دبع نب دمحم

(۱) 

(۲) 

(۳) 

0 

 )هر

 . ةصقلا جيرخت مدقت

 ةمالعلا يروباسينلا مث يفوكلا يلجبلا يلع وبأ ريمع نب لضفلا نب نيسحلا وه
 نب ديزي عمس ه١٠4١ ةنس لبق دلو .هرصع ملاع ثدحملا يوغللا مامإلا رسفملا

 ءىناه نب حلاص نب دمحم هنع ثدح .ةفئاطو يمهسلا ركب نب هللا دبعو نوراه

 ماقأ .نآرقلا يناعم يف هرصع مامإ ناك :مكاحلا لاق :نورخآو بيعش نب دمحأو

 وهو ه۲۸۲ ةنس نابعش يف تام نأ ىلإ ه1١71/ ةنس نم يتفيو سانلا ملعي روباسينب

 تاقبط 2707/7 نازيملا ناسل ٤۱٤/۱۳ ءالبنلا مالعأ ريس .نينس عبرأو ةئام نبا

 . ٠۷۸/۳ بهذلا تارذش ۰٤۸ ص يطويسلل نيرسفملا

 هتمجرت تمدقت روهشملا يروباسينلا مكاحلا وهو (هللا دبع وبأ مكاحلا) (ب) يف

 . ۱۹١۷ ص

 . ۱۷۷ ص ًابيرق هتمجرت تمدقت

 . ةقثلا ثدحملا مامإلا ظفاحلا هللا دبع وبأ يماسلا يورهلا نمحرلا دبع نب دمحم وه

 هريغو سيوأ نب ليعامسإو «ةفوكلاب هتقبطو يعوبريلا سنوي نب دمحأ عمس

 عمسو «ةكم يعفاشلا دمحم نب ميهاربإو «دادغبب هتقبطو لبنح نب دمحأو «ةنيدملاب

 نم وهو هحيحص يف نابح نب متاح وبأ هنع ثدح . فنصو عمجو .اهريغو روباسينب

 ظافحلا ةركذت .ها١٠ ةنس تام .ةاره ءاملع رئاسو ينزملا رشبو «هخويش رابك

 بهذلا تارذش ۲۲۹/۳ تايفولاب يفاولا ۱٠٤١/١١ ءالبنلا مالعأ ريس ۲

0/۲ . 
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 :لوقي "قيقش نب نسحلا نب يلع تعمس "٠ *''يزورملا ةر ©7قيقش ظ )0 5
 د ىلع «تاومس عبس قوف انبر فرعن) :لوقي كرابملا نب هللا دبع

 ا باعفإ :ةيمهجلا تلاق امك لوقن الو ا

 ضر الا

 نباب فرعي يزورملا تباث نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نمحرلا دبع وب وه )١(
  عمس ملعلا بلط يف نيلحارلا ء ءالضفلا ثيدحلا لهأ ةمئأ نمو ورم لهآ نم . هيوبش

 هنع ىور «قيقش نب نسحلا نب يلعو نامثع نب نادبعو هيبأ لثم اريثك ًاقلخ
 خيرات .ه١۲۷ ةنس تام .هريغو دعاص نب دمحم نب ىيحيو دلاخ يبأ نب ب ميهاربإ

 ءالوكام نبال لامكإلا ۰۹۸/١ ةرهازلا موجنلا ۷ باسنألا ۳۷۱/۱۰ دادغب

 ٦ ص ۲ ق ۲ ج ليدعتلاو حرجلا 01١

 ( .خلإ . . .تعمس : لبق (لاق) ةدايز (ب) يف )۲)

 ءالولاب يدبعلا نمحرلا دبع وبأ بعشم نب رانيد نب قيقش نب نسحلا نب يلع وه (۳)
 ةزمح يبا نع ىور «ه۷ ةنس نئادملاب دلو .ناسارخ خيش ظفاحلا يزورملا

 نباب ًاملاع ناك .نورخاو لبنح نب دمحأو يراخبلا هنع ثدح «ةفئاطو يركسلا
 ىتح باتكلا لهأل ًاعزانم هرمأ لوأ يف ناكو ارام بتكلا هنم عمس دقو كرابملا

 .هنم لضفأ ناسارخ نم انيلع مدق ام :نيعم نبا هنع لاق .ليجنإلاو ةاروتلا باتك
 ءالبنلا مالعأ ريس 717١/١ ظافحلا ةركذت نم .ةنس ۷۸ شاعو ه6١1 ةنس تام

 . ٠٠١ /۲ بهذلا تارذش ۰۲۹۸ /۷ بیذهتلا بيذهت ۰ /١١دادغب خیرات 4/1
 (هقلخ نم ًانثاب) دعب (دحب) ةدايزبو ظفللا اذهب كرابملا نبال لوقلا اذه جرخأ 60

 نب هللا دبع نم ءادتبا فلؤملا دنسب ١( ص ةنسلا) باتك يف أ مامالا
 يف (؟انبر فرعن مب) ةدايزب رخا قيرط نم دمحأ مامإلا ا و نب دمحأ
 46١ه ص ةيمهجلا ىلع درلا) يمرادلا ديعس وبأو (7 ص ةنسلا باتك رظنا) هلوأ

 ٠۴١ ص يراخبلل دابعلا لاعفأ قلخ باتك رظناو (فلسلا دئاقع عومجم نمض

 نبا لوق نع ميقلا نبا لاق دقو . ١5١. ٠١١ ص يبهذلل ولعلا رصتخم باتكو

 ةيمالسإلا شويجلا عامتجا باتك رظنا (رتاوتلا نم ةبيرق ةحص هنع حص دقو) : كرابملا
 ئ .854 ص

 امك



 هعمج يذلا (خيراتلا) باتك يف «ظفاحلا هللا دبع ابأ مكاحلا تعمسو

 ىلإ قبسي ملو ءامهعمج نيذللا (ثيدحلا ةفرعم) باتك يفو «روباسين لهأل
 تعمس :لوقي '''ءىناه نب حلاص نب دمحم رفعج ابأ تعمس :لوقي ءامهلثم

 لجو زع هللا نأب "لقي مل نم :لوقي ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب ابأ

 ىتح «"لبازملا ضعب ىلع ىقلأو «هقنع تبرض الإو بات نإف «باتتسي

 . « “عيف هلام ناكو «هتفيج ةحئار نتنب نودهاعملا الو نوملسملا ىذأتي ال

 ىلص يبنلا لاق امك «رفاكلا ثري ال ملسملا ذإ «نيملسملا نم دحأ هثري ال

 . ''"ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال) : ”ملسو هلآو هيلع هللا

4 

(۲) 

(۳) 

 نبا لاق .امهريغو ظفاحلا يلع وبأو «قاحسإ نب ركب وبأ هک قوز :ووناسشب

 نب هللا دبع وبأ لاق .هدي بسك نم الإ لكأي ال ءرقفلا ىلع ًاروبص ناك :ىكبسلا

 الو .هللا هاضري ال ًائيش ىتأ هتيأر امف نينس حلاص نب دمحم تبحص : ظفاحلا بوقعي

 نم .ها٠4 ةنس لوألا عيبر يف تام .ليللا موقي ناكو «هنع لأسي ًائيش هنم تعمس

 . ۳۷١/١ مظنلا 2١5٠ /۳ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 . ٤/ ٠١١١ حاحصلا .اهتدمس اذإ ضرألا تلبز :لاقي

 . ريسي فرصتب ۸٤ ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم باتك

 يف روكذم هلعلو ء«مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم باتك يف ثيدحلا صن ركذي مل

 يراخبلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو .هسفن فلؤملا نم فرصت وأ (خيراتلا) باتك

 ملسمو ٦۷٦٤(. مقر .ضئارفلا باتك 07/١7 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص)

 هللا يضر ديز نب ةماسأ نع (ضئارفلا باتك 87/١١ يوونلا حرشب ملسم حيحص)

 . هن

AY 



 يف جتحا هنع هللا يضر يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللا دبع وبأ انمامإو]

 ريغ/ نأو «ةرافكلا يف ةنمؤملا ةبقرلا قاتعإ ةلأسم يف ''"طوسبملا هباتك

 قتعي نأ دارأ هنأو .مكحلا نب ةيواعم ربخب اهب ريفكتلا حصي ال /ةنمؤملا

 اهنحتماف ءاهايإ هقاتعإ نع هيي هللا لوسر لأسو «ةرافكل ءادوسلا ةيراجلا

 كنأ ينعي ءءامسلا ىلإو هيلإ تراشأف (؟انأ نم) :اهل الإ لاقف ال هللا لوسر
 . "”(ةنمؤم اهنإف اهقتعأ) : ةي لاقف ءءامسلا يف يذلا هللا لوسر

 ءءامسلا يف اهبر نأب ترقأ امل اهناميإو اهمالسإب ي هللا لوسر مكحف

 .ةيقوفلاو ولعلا ةفصب اهبر تفرعو

 زاوجب مهلوق يف نيفلاخملا ىلع هيلع هللا ةمحر يعفاشلا جتحا امنإو

 قوف هناحبس هللا نأ هداقتعال ؛ربخلا اذهب ةرافكلا يف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعإ

 ةنسلا لهأ نم نيملسملا دقتعم امك «هشرع ىلع هتاوامس عبس قوفو «هقلخ

 مث احيحص اربخ يوري ال هللا همحر ناك ذإ ؛مهفلخو مهفلس «ةعامجلاو

 .هب لوقي ال

 ديلولا وبأ مامإلا انأبنأ :لاق هللا همحر هللا دبع وبأ مكاحلا انربخأ دقو

 )١( يعفاشلل مألا باتك رظنا ۰/۲٦٦ /7517.

 )۲( باتك 084 /) هننس يف دواد وبأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ظفللا اذهب هجرخأ

 نباو (۲۹۱ /۲) هدنسم يف دمحأ مامالاو (ةنمؤملا ةبقرلا يف باب ءروذنلاو ناميألا

 ص برلا تافص تابثإو ديحوتلا باتك يف ةميزخ ٠١۳ .
 هالا ناک مرا 7 کلا نارام نف دحيم نق لم چرا تفز
 يف تلاق ؟هللا نيأ :اهل لاقف) ظفلب (ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب ءةالصلا عضاومو
 مألا باتك يف دراولا ظفللا وهو (. . . هلل لوسر تنأ :تلاق ؟انأ نم :لاق ءءامسلا

١84 



 تعمس :لاق "دومحم نب ميهاربإ انثدح :لاق (١"هيقفلا دمحم نب ناسح

 ينومتيأر اذإ) :لوقي هللا همحر يعفاشلا تعمس :لوقي "”ناميلس نب عيبرلا

 . “(بهذ دق يلقع نأ اوملعاف هفالخ ةي يبنلا نع حص دقو الوق لوقأ

 نع تثدح :لوقي ةرم ريغ ديلولا ابأ تعمس هللا همحر مكاحلا لاق

 ابأ اي :لئاسلا لاقف ًاثيدح ًاموي ىور هللا همحر يعفاشلا نأ “ينارفعزلا

 اذ وه !رافكلا ّيز يلع ىرت !ةسينك وأ ةعيب يف ينارت) :لاق ؟هب لوقت هللا دبع

 يورأ «مهتلبق لبقتسم «نيملسملا يز ىلع «نيملسملا دجسم يف ينارت
 . (!هب لوقأ ال مث لك يبنلا نع ًاثيدح

 اوعمس اذإ مهنأ عدبلا لهأ نيبو ةنسلا لهأ نيب قرفلاو :نامثع وبأ لاق

 مث ءرهاظلل "”/.../وأ هولبقي ملو ءالصأ هودر برلا تافص يف اربخ

 مهلوقع ؟*”/... / لاطبإو «هلصأ نم ربخلا عفر هب نودصقي ليوأتب هولوأت
 وه ذإ «هلاق ام ىلعف ةي هللا لوسر هلاق ام نأ ًآنيقي اقح نوملعيو هيف مهئارآو

 ءًايحوو ًاقدصو ًاقح الإ هيف لقي ملو «هريغ نم هلالج لج برلاب فرعأ ناك

 . 1740 وي یو ال وه نإ ک9 يوما نع قامو # : لجو زع هللا لاق

 . ۱٣۷ ص هتمجرت تمدقت (۱)

 .هتمجرت ىلع فقأ مل (۲)

 . 7514 ص هتمجرت يتأتس (۳)

 وبأو (57 ص هبقانمو يعفاشلا بادآ) هباتك يف يزارلا متاح يبأ نبا هوحنب هاور (5)

 1١5(. 7/9 ءايلوألا ةيلح) هباتك يف ميعن

 )٥( ص هتمجرت يتأتس ۲۲۸ .

 ٠١١/۹(. ءايلوألا ةيلح) هباتك يف ميعن وبأ هوحنب هاور (5)

 . ةحضاو ريغ ةملك (۷)

 .رطس هرادقم ضايب مث ؛ةحضاو ريغ ةملك (۸)

 . 5 ‹۳ ناتيالا :مجنلا ةروس (9)

۸۹ 



 ىلع) :هنع هللا يضر ةمألا ءاملع نم هريغو ةمئألا مامإ ''"يرهزلا لاق
 “يالا انيلعو غالبلا لوسرلا ىلعو نايبلا هللا

0 )4( 
 نب دعجلا نأ هيبأ نع "”لقعم ني دملا ةع قو نوب یورو

 كليو) :لاقف ىلاعت هللا تافص نع هلأسي “"هبنم نب بهو ىلع مدق مهرد

 هللا انربخي مل ول دعج اي «نيكلاهلا نم كنظأل ينإ «ةلأسملا ضعب «دعج اي

(010 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(6) 

(» 

 0 ١ ١ ص هتمجرت يتأتس

 . 744 ص هجيرخت يتأيس

 .دمصلا دبع هيبأ نص ىور رب «يئاعيلا هبنم نب لقعم نب دمصلا دبع نب سنوي وه

 . ۳۲۸/۹ بيذهتلا بيذهت

 هبنم نب بهو همع نع ىور ؛يناميلا لماك نب هبنم نب لقعم نب دمصلا دبع وه
 هانباو باهولا دبع هوخأو ميركلا دبع نب ليعامسإ هيخأ نبا هنعو ةمركعو سواطو
 باتك .ه۸۳ ةنس تام .تاقثلا يف نابح نبا هركذ دقو یهرفو سلو ا
 بيذهت 2571/7 لادتعالا نازيم 5١. /" يزارلا متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرجلا
 ۳۲۸/١. بيذهتلا

 قلخب لوقلا رهظأ ىتح قشمد نكس «ناورم ينب يلاوم نم مهرد نب دعجلا وه
 اذه دلقتف ناوفص نب مهجلا اهيف هيقلو «ةفوكلا ىلإ برهف ةيمأ ونب هبلطف «نارقلا

 ه8١1١ ةنس كلذو ىحضألا د ديع موي ةفوكلاب يرسقلا دلاخ هلتق دقو «هنع لوقلا

 . .حجارلا ىلع

 . ٠١١/۲ مالعألا ٠١ /4 ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ۰۳۹۹ /۱ لادتعالا نازيم

 ةمالعلا مامإلا يعباتلا يناعنصلا يناميلا هللا دبع وبأ «لماك نب هبنم نب بهو وه
 نم ةدع كردأ دقو ها 4 ةنس هنع هللا يضر نامثع نمز يف دلو «يصصقلا يرابخألا

 .ةدابعو حالص بحاص ناك ‹ نيعباتلا نم ةذع هنع ىورو ءمهنع :دئسأو ةباحصلا

 . كلذ ريغ ليقو ه١١١ ةنس ءاعنصب يفوت . ظعاومو مكحو ةنسح لاوقأ هنع ىوريو

 2155/١١ بيذهتلا بيذهت .775/9 ةياهنلاو ةيادبلا «5545 /4 ءالبنلا مالعأ ريس

 ١6١/١. بهذلا تارذش

۱۹۰ 



 دعج ثبلي مل مث (هللا قتاف «كلذ انلق امل ءًاهجوو ًانيعو ًادي هل نأ هباتك يف

 اا

 يف لاقف «ةرصبلاب ىحضألا موي ''”يرسقلا هللا دبع نب دلاخ بطخو

 ءمكاياحض يف مكل هللا كراب اوحضو «مكلزانم ىلإ اوفرصنا) :هتبطخ رخآ
 ءاليلخ ميهاربإ هللا ذختي مل) :لوقي هنإف «مهرد نب دعجلاب مويلا حضم ينإف
 لزنو  ًاريبك اولع دعجلا لوقي امع ىلاعتو هناحبس (ًاميلكت ىسوم ملكي ملو

 . ["(هبلصب رمأو «هديب هحبذف ربنملا نع

 ىلإ ةليل لك ىلاعتو هناحبس برلا لوزن ثيدحلا باحصأ تبثيو

 .فييكت الو «ليثمت الو «نيقولخملا لوزنب هل هيبشت ريغ نم ءايندلا ءامسلا

 حيحصلا ربخلا نورميو «هيلإ هيف نوهتنيو ءم هللا لوسر هتبثأ ام نوتبثي

 هللا ىلإ ةفلع نولكتو ا اقوا

 ءركاسع نبا خيرات نع القن ٠٠١ /9 ةياهنلاو ةيادبلا هباتك ف نيتك نبا فلذا زكذا 5

 . 4 /© ءالبنلا مالعأ ريس رظناو

 نب ديلولل ةكم ريمأ «يقشمدلا يرسقلا يلجبلا ديزي نب هللا دبع نب دلاخ وه (۲)

 هدج نع ىور «(ةرصبلاو ةفوكلا) نيقارعلا ماشه هالو مث «ناميلسل مث كلملا دبع

 ةنس لتقو بْذُع «ةقدنزلاب مهتا دقو ءاهوفم ًابيطخو ًاحدمم ًاداوج ناك «ديزي

 .اها5

 2١/٠١ ةياهنلاو ةيادبلا 508/١. يبهذلل فشاكلا «476 ١/ ءالبنلا مالعأ ريس

 . ۲۹۷/۲ مالعألا 159/١., بهذلا تارذش

 ىلع درلا باتك يف يمرادلاو ۲۹ ص دابعلا لاعفأ تلخ باتك يف يراخبلا هاور (9)

 ةعيرشلا باتك يف يّرجالاو «(فلسلا دئاقع عومجم نمض) «768 ص ةيمهجلا

 ةعامجلاو ةنسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش باتك يف يئاكلاللا مساقلا وبأو 2947 ص

 ريس يف يبهذلاو 214/٠١ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ةصقلا ركذ دقو .«* 0

 . (ةروهشم ةصقلاو) :لاقو ۳۹۹ ١/ لادتعالا نازيم يفو ١/ ٤١١ ءالبنلا مالعأ

۱۹۱ 

 هئيحمو ىلاعت

 هنابتإو



 « ءىجملا ركذ نم  هباتك يف همسأ زعا هللأ هلزنأ أم نوتشي 4 ثي كلذكو

 راو ي نأ لإ ٌنوُرظني له » rT «نايتالاو

 فص ُكَآَمْلأَو كير اجو :همسا زع هلوقو 4 ٌةَكِتِكَمْلاَو واكمل ني
 . “اَ

E (۳ TT eT نأ :ناليج لهأ ىلإ "”يليعامسإلا ركب يبأ خيشلا ةلاسر يف تأرق 

 رم حلال دس رح ؛ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هناحبس هللا

 نو لَكَ ف هلأ هيأ نأ الإ نوري له > :لجو زع هللا لاق دقو لَك لوسرلا
 ياس عم ی ر رص رس

 ؛هلك كلذب هس 4 اص اص كلملأو كير ءاجو > :لاقو #2140 املا

 لعف كلذ ةيفيك انل نيبي نأ هناحبس ءاش ولف .فيك الب ءاج ام ىلع

 يف هب انرمأ دق انك ذإ ؛"هباشتي يذلا نع انففكو «همكحأ ام ىلإ انيهتناف
 أو بككلا أ ىه تنك تاء هني بككلا يع لزنَأ "ىذا وه » : لجو زع هلوق
 هك شي امو وأ ءا ةا اعتب هنو هلع 5 مب طوي لان د يككت سم
 أولو ل + ا ایر دنع نم لك وپ انما نو اوف رمل يف َنوُحِسّرلاَو أ الإ هيوا
 0 04 ) ببي لأ

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس ٠٠١ .

 .77 ةيآلا :رجفلا ةروس (۲)

 . 158 ص هتمجرت تقبس (۳)

 )٤( ةيألا :ةرقبلا ةروس ٠٠١ .

 .7؟ ةيآلا :رجفلا ةروس (5)

 ٠ .هباشت (ب) يف (5)

 .۷ ةيآلا :نارمع لآ ةروس (۷)

 قزق ىوس فلا هركذ امم ( رليغامسألا ىاقتعا) ةلاسو ةطوطخم يف دجأ مل (۸)
 نع ربخلا هب حص ام ىلع ءامسلا ىلإ لزني لجو زع هنأو) :يليعامسإلا
 . ب ءأ 9 ةقرو ةروكذملا ةلاسرلا رظنا (هيف فيك داقتعا الب ةا هللا لوسر

1۹۲ 



 نب دماح ابأ تعمس «“"ينابيشلا ايركز نب ركب وبأ انربخأ

 دواد ابأو ىلا كالمح ت عمس :لوقي سلا

 يقزوجلا ركب وبأ نسحلا نب ايركز نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ وه )١(

(۲) 

(۳) 

 دحأ ناك . ظفاحلا مامإلا ينابيشلا يروباسينلا  روباسين ىرق نم قزوج ىلإ ةبسن -

 جارسلا سابعلا يبأ نع ىور .روباسين ثدحم ناكو .ًانيدو ًاملع نيملسملا ةمئأ

 يرلاو نادمهو سخرسو روباسينب مهريغو نادبع نب يكمو مصألا سابعلا يبأو

 .نورخآو ينوباصلا نامثع وبأو هللا دبع وبأ مكاحلا هنع ىور ءاهريغو دادغبو ةكمو

 ةثامثالث يف ريبكلا قفتملا «ملسم حيحص ىلع جرخم حيحصلا دنسملا :هتافنصم نم

 تاقبطو 1١. 1/7 ظافحلا ةركذت .ةنس ۸۲ هلو ھ۳۸۸ ةنس لاوش يف يفوت .ءزج

 4١/7« ربغ نم ربخ يف ربعلا ۱۸١/۲. نادلبلا مجعم 2159/7 ىربكلا ةيعفاشلا

 . ٠٠٠٥/۲ باسنألا «55 7/7 نيفراعلا ةيده

 نكسي ناك  يقرشلا نب دماح وبأ يروباسينلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ وه
 ةنس دلو .ناسارخ ظفاح ةقثلا ةمالعلا مامإلا  هيلإ بسنف روباسينب يقرشلا بناجلا

 روباسينب مهتقبطو يملسلا فسوي نب دمحأو يلهذلا ىيحي نب دمحم عمس .ه١

 يسخرسلا رهازو يروباسينلا يلع وبأ هنع ثدح «ةفوكلاو دادغبو ةكمو يرلاب عمسو

 .نقتم ظفاح تبث دماح وبأ :يدادغبلا لاق .ريثك ددعو يدلخملا دمحأ نب نسحلاو

 مالعأ ريس 287١ / ظافحلا ةركذت .ها"76 ةنس ناضمر يف يفوت . حيحصلا فنص

 . ۳٠٠۹/۲ بهذلا تارذش 745/5 دادغب خيرات ۰۳۷/۱١ ءالبنلا

 يروباسينلا يملسلا نسحلا وبأ ةيوار نب ملاس نب دلاخ نب فسوي نب دمحأ وه

 ه187 ةنس دلو تابثألا تاقثلا دحأ .هنامز يف ناسارخ ثدحم نادمحب فورعملا

 عمسو نميلا ىلإ لحرو «ناسارخو قارعلاو ماشلا ىلإ ثيدحلا بلط يف لحر
 نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هنع ىور .هتقبطو قازرلا دبع نع ريثكلا

 لوبقم مهفلا عساو ةلحرلا ريثك ثيدحلا ةمئأ دحأ ناك :مكاحلا لاق . مهريغو ةميزخ

 ظافحلا ةركذت .ه۳٠۲ ليقو ه١٠۲ ةنس يفوت .ضرألا راطقأ يف ةمئألا دنع

 مالعأ ريس 278/7 ربغ نم ربخ يف ربعلا 2177/7 قشمد خيرات بيذهت . 1

 ."85 /۱۲ ءالبنلا

1۹۲۳ 



 يل لاق :لوقي «يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ انعمس :نالوقي « 7١فافخلا
 نع هيورت يذلا ثيدحلا اذه «بوقعي ابأاي : 0 رهاط نب هللا دبع ريمألا

 «لاق ؟لزني فيك ““(ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك انبر لزني) :ِهلك هللا لوسر
 . فيك الب لزني امنإ ؟فيك برلا رمأل لاقي ال !ريمألا هللا زعأ : تلق

 مامإلا نع لقنو هيوهار نب قاحسإ عمس فافخلا دواد نب ناميلس دواد وبأ وه )١(

 باحصأ مجارت يف دمحألا جهنملا ١/ ٠۲١ ةلبانحلا تاقبط ءان لبتخ قيدلمخا

 8 ١١/ ءالبنلا مالعأ ريس 2445/١ دمحأ مامإلا

 . 17١ ص هتمجرت تمدقت «هیوهار نب قاحسإب فورعملا وه (۲)

 مكاح .سابعلا وبأ يعازخلا قيزر نب بعصم نب نيسحلا نب رهاط نب هللا دبع وه ()
 دمحم نب لضفلاو هيوهأر نبأ هنع ىور .هقفتو بدأت رهنلا ءارو ب ناسارخ

 دادغب نم جرخف ًاجارخو ًابرح ماشلا هالو دق نومأملا ةفيلخلا ناك . ةدعو ينارعشلا
 جرخف ناسارخ ةرامإ نومأملا هالوف ءداع مث رصم ىلإ غلبو ءاهيلع ىوتحاو اهيلإ

 ىلع ه770 ةنس يفوت .ءايخسألا داوجألا دحأ ناكو .تام ىتح اهب ماقأو اهيلإ .
 تايفو 2584/٠١ ءالبنلا مالعأ ريس 481 دادغب خيرات .ةنس ٤۸ هلو «حجارلا

 ( . ٠۲/٠١ ةياهنلاو ةيادبلا ۸۳ /۳ نايعألا

  (f)ص رظنا ًابيرق همامتي ثيدحلا اذه فلوملا ركذيس ۲٠١ 8

 1 .هرمأل (1) يفو بوصأ وهو (ب) نم تبثأ ام )(

 نما١ ص هلهأو مالكلا مذ) هباتك يف ىررولا غا وبأ ةياكحلا هذه جرخأ (5)
 fo «fo) ص تافصلاو ءامسألا) باتك يف يقهيبلاو . (طوطخملا

 يورهلا مث يسخرسلا نمحرلا دبع نب دمحم نب ميهاربإ نب قاحسإ بوقعي وبأ وه (۷)
 لضفلا نب سابعلا عمسو هاله” ةنس دلو ناسارخ ثدحم مامإلا ظفاحلا بارقلا
 ءهباحصأ ىلإ ةياورلا يف لزني ىتح امهدعب نمف هيقفلا ا نب رهازو يورضنلا
 نب دمحأ لضفلا وبأو ليدعتلاو حرجلا يف هب جتحاو يورهلا ليعاسإ | وبأ هنع ثدح
 «خيش يتئامو فلأ ىلع مهددع ديزي هخويش نأ ليق قلع يا لا مساك حا

ESاهنم هملع ةعسو هظفح ىلع لدت ةريبك تافنصم هل  - 
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 نب دمحأ نب دمحم کوا يدج ينثدح 2

 .ه14179 ةنس يفوت .دابعلا لئامشو «نيدلجم يف نينسلا خيرات =

 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 21١٠١ /" ظافحلا ةركذت 2601/١/11 ءالبنلا مالعأ ريس

 . 7415 /" بهذلا تارذش ۰۳۱۱/۲ يونسالل ةيعفاشلا تاقبط */ ١١5«

 . هتمجرت ىلع فقأ مل 200(

 .(70” ص يقهيبلل تافصلاو ءامسألا) باتك يفو «نيتخسنلا يف هتينك اذك (۲)

 . (سابعلا وبأ) مجارتلا بتك يف روهشملاو

 ثدحم .يزورملا يبوبحملا سابعلا وبأ ليضف نب بوبحم نب دمحأ نب دمحم وه (۳)

 هيلإ ةلحرلا تناكو .هنع يذمرتلا عماج يوار وهو .لامو ةورث اذ ناكو اهخيشو ورم

 هنع ثدح هريغو ليمش نب رضنلا بحاص دوعسم نب ديعس عمس . عماجلا عامس يف
 لاق .ةعامجو حارجلا نب رابجلا دبعو مكاحلا هللا دبع وبأو ةدنم نب هللا دبع وبأ

 مالعأ ريس .ةنس ٩۷ هلو ه4 ةنس ناضمر يف يفوت .حيحص هعامس مكاحلا

 تارذش ٠٤١ /۲ تايفولاب يفاولا 2717/7/7 ربغ نم ربخ يف ربعلا ٠١/ ٥۳۷ ءالبنلا

 . ۳۷۳/۲ بهذلا

 .هتمجرت ىلع فقأ ملو ةويح (ب) يف )٤(

 . فيرحت وهو .يلبعلا (آ ) يفو . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (5)

 يكتعلا نمحرلا دبع وبأ يدزألا داور يبأ نب ةلبج نب نامثع نب هللا دبع :وهو

 ةزمح يبأو هيبأ نع ىور ورم ثدحم نادبع :بقلملا ظفاحلا يزورملا ءالولاب

 لاق .نورخاو يلهذلاو يراخبلا هنع ىورو .ةعامجو كرابملا نباو يركسلا

 يف نادبع قدصت :ةدبع نب دمحأ لاقو «هدلب يف ثيدحلا لهأ مامإ ناك :مكاحلا

 ةنس تام .هريغو نابح نبا هقثو «كرابملا نبا بتك بتكو مهرد فلأ فلأب هتايح

 ظافحلا ةركذت 27١5/8 بيذهتلا بيذهت .ةنس ۷١ هلو ه١۲۲ ةنس ليقو ه١

 . 71١/٠١ ءالبنلا مالعأ ريس 0١

 = «لاوج لاحر .يدنكيبلا ميلس ينبل ىلوم يراخبلا هللا دبع وبأ مالس نب دمحم وه (5)

140٥ 



 «نابعش نم فصنلا ةليل “لوزن نع «كرابملا نب هللا دبع تلأس : “لاق

 ابأ اي :لجر “هل لاقف «لزني ةليل لك يف !فيعض اي :هللا دبع لاقف

 ٠)“ شا دبع لاقف !هنم ناكملا كلذ ولخي سيلأ ؟لزني فيك «“نمحرلا دبع

 نب هللا دبع نأ :ةياكحلا 9 هذه ىرخأ ةياور يفو ."ءاش فيك لزني

 . هل عضخاف ةَ هللا لوسر نع ثيدحلا كءاج اذإ : لجرلل لاق «كرابملا

(٦) 

(¥) 

 نب ىيحي ايركز ابأ تعمس :لوقي ظفاحلا هللا دبع ابأ مكاحلا 5

 ةمئأو ملعلا ةيعوأ نم ناك : يبهذلا لاق .امهريغو يمرادلاو يراخبلا هلع ىور

 باوبأ ضعب ىف تافنصم هل .ثيدح فالآ ةسمخ ظفحي ناك هنأ هنع ىور .رثألا
 ٣ ج ليدعتلاو حرجلا ٠۲١/۲. ظافحلا ةركذت .ه١۲۲ ةنس رفص يف تام .ملعلا
 . ۲۱۲/۹ بيذهتلا بيذهت 5748/٠١« ءالبنلا مالعأ ريس ۰۲۷۸ ص ۲ ق

 .( أ ) يف ةتبثم ريغو (ب) يف ةتبثم (لاق)

 ..لجرلا لاقف (أ ) يفو بوصألا وهو (ب) نم تبثأ ام

 اي () يفو كرابملا نب هللا دبع بقل وهف حيحصلا وهو (ب) نم تبثأ ام
 ظ .أطخ وهو . هللا دبع ابأ

 براقي طقس (لزني) و (اذک) نيبو .ءاش فيك لزني اذك هللا دبع لاقف (ب) يف
 هنع هدروأ دقو «كرابملا نبال ةيبرعلا ريغب مالك وه طقسلا اذه لعلو .نيتملك
 ينوباصلا ليعامسإل تاوعدلا باتك نع ًالقن تافصلاو ءامسألا باتك يف يقهيبلا
 نيح كرابملا نبا ةياكح  ينوباصلا مامالا ىور : يقهيبلا لاق ءهطخب (فلؤملا)

 باتك (ءاشي فيك لزني نك شيوخراك يادخ دك : هللا دبع لاقف هلوزن ةيفيك نع لئس

 . 455 ص تافصلاو ءامسألا

 باتك ىف راصتخاب فلؤملا قيرط نم دنسلا اذهب يقهيبلا ةياكحلا هذه جرخأ
 ٠٥١(. ص تافصلاو ءامسألا) .

 هذهل ىرخأ ةياور وأ «ةياكحلا هذه رخآ ةياور :لصألا لعلو .نيتخسنلا يف اذك
 .اكحلا



 تعمس :لوقي بلاط يبأ نب ميهاربإ تعمس :لوقي يربنعلا دمحم

 سلجم ترضح :لوقي '*”يطابرلا هللا دبع "اب ميهاربإ نب ديعس نب دمحأ

 ينعي  ميهاربإ نب قاحسإ رضحو موي تاذ  ؟*رهاط نب هللا دبع ريمألا

 لاقف ءمعن :لاق ؟وه حيحصأ «لوزنلا ثيدح نع لئسف  '''هيوهار نبا
 ؟ةليل لك لزني ىلاعت هللا نأ معزتأ بوقعي ابأ اي :هللا دبع داوق ضعب هل

 هتبثأ :قاحسإ هل لاقف ؟لزني فيك :لاق جتا لاق

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(٥) 

(05 

 رسفملا يروباسينلا يمكسلا يربنعلا هللا دبع نب دمحم نب ىيحي ايركز وبأ وه
 لاقو .ظفحلا يف هلثم تيأر ينأ ملعأ ام :يروباسينلا يلع وبأ هنع لاق . ثدحملا

 هرمعو ه1414 ةنس لاوش يف يفوت .هنارقأ نيب دحوألا رسفملا بيدألا :هنع مكاحلا

 تارذش ۳۲۱/۲ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 2856/7 ظافحلا ةركذت .ةنس ٦

 .719/7 بهذلا

 ظفاحلا يروباسينلا مامإلا هللا دبع نب حون نب دمحم بلاط يبأ نب ميهاربإ وه

 نب دمحم لاق :هتقبطو هيوهار نب قاحسإ هنع ىور .ثيدحلا ناكرأ دحأ قاحسإ وبأ

 نب ملسمو «ىيحي نب دمحم :ةثالث روباسين تجرخأ امنإ :ظفاحلا بوقعي
 .ه196 ةنس يفوت .بلاط يبأ نب ميهاربإو «جاجحلا

 . ۲۱۸/۲ بهذلا تارذش ٥٤١ /۱۳ ءالبنلا مالعأ ريس 27١8/7 ظافحلا ةركذت

 ملو .هللا دبع نب (أ ) يفو «مجارتلا بتك هديؤتو  برقألا وهو (ب) نم تبثأ ام
 .دمحأل يناثلا دجلا مسا نييعت دجأ

 ليزن رقشألا يزورملا يطابرلا هللا دبع وبأ «ميهاربإ نب ديعس نب دمحأ :وه

 يراخبلا هنع ىورو .امهريغو ىسوم نب هللا ديبعو حارجلا نب عيكو عمس «روباسين

 سلاجو لبنح نب دمحأ مايأ يف دادغب درو :بيطخلا لاق .نيحيحصلا يف ملسمو

 .اهريغ ليقو ه۴٤۲ ةنس تام .الضاف املاع امهف ةقث ناكو مهركاذو ءاملعلا

 ظافحلا ةركذت 23١/١ بيذهتلا بيذهت 40/١« ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط

 . ۲۰۷/۱۲ ءالبنلا مالعأ ريس ٤/ ۰۱٠١ دادغب خيرات ۲

 . ١95 ص ابيرق هتمجرت تمدقت

۹۷ 



 لاق :قاحسإ لاقف .قوف هتبثأ :لجرلا لاقف «لوزنلا كل فصأ ىتح 2'قوف
 : "شا دبع ريمألا لاقف “3(4 اص امص ُكَمْلأَو كبَر اجو : لجو زع هللا
 موي ءيجي نمو !ريمألا هللا زعأ :قاحسإ لاقف «ةمايقلا موي اذه بوقعي ابأ اي

 ظ . ؟مويلا هعنمي نم ؛ةمايقلا

 جرخم «هتححص ىلع قفتم ربخ ءايندا املا ىلإ ليل لك برلا لوزن ربخو
 ,”"”رغألا نع «يرهزلا نع «سنأ نب كلام قيرط نم «“"نيحيحصلا ىف

 .هتاوامس قوف هشرع ىلع وتسم ىلاعت هللا نأ دقتعا يأ )١(

 .7؟ ةيآلا :رجفلا ةروس (؟)

 .(ب) يف دوجوم ريغ (هللا دبع) (۳)

 . .ًابيرق لوزنلا ثيدح فلؤملا ركذيس 00

 ملعلا مامالا يعباتلا يرهزلا باهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم وه )هم

 .ه١١ ةنس ليقو هه٠ ةنس دلو .ماشلا ليزن يندملا يشرقلا ركب وبأ هنامز ظفاح

 نب ديعسو كلام نب سنأ نع ىورو ًاليلق ًائيش هللا دبع نب رباجو رمع نبا نع ىور

 ثدح .ريثك قلخو ريبزلا نب ةورعو هب هقفتو تاونس ينامث هسلاجو  بيسملا

 . قلخو بيعش نب ورمعو زيزعلا دبع نب رمعو هنم ربكأ وهو حابر يبأ نب ءاطع هنع

 نآرقلا ظفح هنأ هظفح نمو .دنسم اهنم فصنلا ناتئامو نافلأ هثيدح :دواد وبأ لاق
 نم رثكأ لاق . هتيسنف طق ًائيش يبلق تعدوتسا ام :لوقي ناك .ةليل نينامث يف ميركلا
 ةنس ناضمر يف هللا همحر تام .باهش نبا نم ةيضام ةنسب ملعأ يقب ام :دحاو

 بيذهتلا بيذهت ۴۲٠/١ ءالبنلا مالعأ ريس 2٠١8/١ ظافحلا ةركذت .ه٤؟

 بهذلا تارذش 714٠/4. ةياهنلاو ةيادبلا ۱۷۷ ٤/ نايعألا تايفو ء"٠5 4

) NWI. 

 نع ىور ناهبصأ نم هلصأ ةنيهج ىلوم يندملا هللا دبع وا رغألا ناملس وه ()

 لهأ نم ًاصاق رغألا ناك :ةبعش لاق . مهريغو يرهزلاو هود عر هرو ةريره نیا
 ةصالخ 2174/4 بيذهتلا بيذهت .ثيدحلا ليلق ةقث ناك : يدقاولا لاقو .ةنيدملا
 لاجرب أطبملا فاعسإ 27١8/١ بيذهتلا بيرقت ء١۷٤۱ ص لامكلا بيذهت بيهذت

 . ۹٤۸ ص أطوملا

۱4۹۸ 



 .ةريره ىبأ نع rR يبأو

 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ انث «"دمحأ نب رهاز يلع وبأ انربخأ )

 . كلام اُن 2 تف وبأ انك أا دبع

010 

(۲) 

(۳) 

040 

 همسا :ليق . ظفاحلا ىعباتلا ىندملا يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ وه

 ةريره يبأو ةشئاع نعو هيبأ نع ىور .هتينك همسا ليقو ليعامسإ ليقو هللا دبع

 ملعلا ريزغ «نيعباتلا ةمئأ رابك نم ناك : يبهذلا لاق .هريغو يرهزلا هنعو .ةدعو
- 

 يقف ةقث ناك :دعس نبا لاقو (هعجاريو سابع نبا رظانيو هقفتي ناكو . .ًاملاع ةقث

 ظافحلا ةركذت .ةنس ۷۲ نبا وهو ه4١١ ليقو ه44 ةنس يفوت .ثيدحلا ريثك

 . ۲۸۷ ٤/ ءالبنلا مالعأ ريس ۰۱۱١ /۱۲ بيذهتلا بيذهت ء۱

 ثدحملا هيقفلا مامإلا يسخرسلا يلع وبأ ىسيع نب دمحم نب دمحأ نب رهاز وه

 يزورملا قاحسإ يبأ نع هقفلا ذخأو .ه7١7 ةنس دلو . سخرس ملاع ءىرقملا

 هنع ىور .دهاجم نب ركب يبأ ىلع أرقو . يرابنألا نب ركب يبأ نع بدألاو

 عيبر يف يفوت :قلخو يرتحبلا دمحم نب ديعس نامثع وبأو ينوباصلا نامثع وبأ

 ۲۲۲/۲ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط /٠١71١« ظافحلا ةركذت .ه89 ةنس رخآلا

 ةيادبلا « ٠١7 ص ينيسحلل ةيعفاشلا تاقبط 2١57/١ ةبهش نبال ةيعفاشلا تاقبط

 75/1١١". ةياهنلاو

 دنسم قاحسإ وبأ يمشاهلا ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب دمصلا دبع نب ميهاربإ وه

 ناك .ةعامجو ءىرقملا نيسحلا وبأ هنع ىورو «بعصم يبأ نع أطوملا ىور دادغب

 ةنس مرحم يف (ىأر نم رس) يف تام «دادغببو اهب ثدحو (ىأر نم رس) يف نكسي

 . 55/١ لادتعالا نازيم «8717 /۳ ظافحلا ةركذت «١ا//5 دادغب خيرات .ا هاه

 يرهزلا يشرقلا بعصم نب ةرارز نب ثراحلا نب مساقلا ركب يبأ نب دمحأ وه

 مامإلا مزالو ه١6١ ةنس دلو .اههيقفو ةنيدملا يضاق .هيقفلا ةقثلا مامإلا يندملا

 دقو يئاسنلا ىوس ةعامجلا هنع ثدح . أطوملا هنم عمسو هب هقفتو سنأ نب كلام

 ريس .,نعأ 47 لو تا٤ كاع رک قلعت ع یورو دنع اکر وع قوز

 تارذش ٠۲٠/١ بيذهتلا بيذهت «447/7 ظافحلا ةركذت « 457/1١١ ءالبنلا مالعأ

 . ٠٠١/۲ بهذلا

۱۹۹ 



 نم نادى < تافه ا0 أ انثدح (ح )
 ع نب يحم مناح وب نب نك ويا اتا €

 “)قُم ينثدحو « عفان نبا ىلع تأرق اميفو :لاق "”ىيحي نب دمحم

 . 197 ص هتمجرت تمدقت يقزوجلا ينابيشلا ايركز نب ركب وبأ وه (۱)

 وهو فيحصتو فيرحت هيفو  نديع نب يلم (أ ) يفو حيحصلا وهو (ب) يف اذك (۲)
 يف متاح وبأ نقتملا ةقثلا ثدحملا ملسم نب ركب نب دمحم نب نادبع نب يكم

 نب دمحمو مشاه نب هللا دبع عمس يروباسينلا يميمتلا  دماح وبأ :تارذشلا
 نب سابعلا وبأ هنع ثدح «لحري ملو ةفئاطو يتسبلا مساقلا ابأو يلهذلا ىيحي
 ىلع وبأ ظفاحلا لاق .مهريغو مكاحلا دمحأ وبأو يقزوجلا ركب وبأو ةدقع

 ةنس ةرخآلا ىدامج يف تام . خئاشملا نم هنارقأ ىلع مدقم نومأم ةقث : يروباسينلا
 ظافحلا ةركذت 07١/١6 ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نينامثو ًاعضب شاعو ه٠

/Yمجعملا يف ريبحتلا ۳۷/۲ بهذلا تارذش ۰۱۱۹/۱۳ دادغب خيرات ىلا  

 2 ۲۸٤/۲. ريبكلا

 ظفاح «لهذ ينب ىلوم يروباسينلا يلهذلا دلاخ نب هللا دبع نب ىيحي نب دمحم وه (6)
 ةرصبلا ىلإ ملعلا بلط يف لحر .ه١٠١ ةنس دعب دلو ةمالعلا مامإلا روباسين

 .هفنصو يرهزلا ثيدحب ىنتعا دقو زاجحلاو ماشلاو رصمو نميلاو دادغبو ةفوكلاو
 مامإ وه :متاح وبأ لاق .ريثك قلخ هنع ثدحو ؛ملسم ىوس ةعامجلا هنع ثدح
 بيذهت 00/7 ظافحلا ةركذت .ه17684 ةنس لوألا عيبر يف تام .هنامز لهأ

 تاقبط 277/17 ءالبنلا مالعأ ريس ۰٤٠٥/۳ دادغب خيرات 20١١/9 بيذهتلا

 .۳۲۷ ١/ ةلبانحلا

 يندملا دمحم وبأ :ءالولاب يموزخملا غئاصلا عفان يبأ نب عفان نب هللا دبع وه )٤(

 بحاص نكي مل :دمحأ مامإلا لاق .ةفئاطو ملسأ نب ديز نع ىور كلام بحاص

 نبا هركذو .هب سأب ال :يئاسنلاو ةعرز وبأ لاقو .كلام يأر بحاص ناك لب ثيدح
 يفوت .أطخأ امبر هظفح نم ثدح اذإو باتكلا حيحص ناك :لاقو تاقثلا يف نابح
 جابيدلا ء١٠ /۲ بهذلا تارذش 60١/5« بيذهتلا بيذهت .ه ۱۸١ ةنس ناضمر يف

 . ه1 /7 لادتعالا نازيم «.4 ٠١/١ بهذملا

 )٥( بعصم وبأ يلالهلا راسي نب ناميلس نب فرطم نب هللا دبع نب فرطم وه المدني. 

Y٠» 



 . كلام نع

 ا لاق أك في ی انث1"”زيعع ب يعي اق 7كوب

 يبأو 4” ضألا هللا دبع يبأ نع ‹يرهزلا باهش نبا نع «كلام

 ىورو «رمع نب هللا دبعو سنأ نب كلام هلاخ نع ىور .ثيدحلا لاجر نم «هيقفلال =

 لاقو . ثيدحلا برطضم قودص متاح وبأ لاقو .متاح وبأو يلهذلاو يراخبلا هنع

 نازيملا ناسل .ةنس 87 هرمعو ه١۲۲ ةنس تام .ءاهقفلا رابك نم وه يبهذلا

 . ١7١5/5 لادتعالا نازيم ۳۷۹ ص لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ ,/ ٦

 وهو .ماللاب (هيولاب) لامكإلا باتك يفو «فاكلاب (هيوكاب) نيتخسنلا يف اذك )١(

 هنع ىور  (هيورب) هيبأ بقلو  يكزملا مساقلا وبأ هيولاب نب ميهاربإ نب هللا ديبع
 لامكإلا .امهدعب نمو ظفاحلا يلع وبأو بويأ نب قاحسإ نب دمحأ ركب وبأ

 . ١/56"

 .(ىيحي نب) ةفاضإ (ب) يف (۲)
 وه) : مكاحلا لاق .ايركز وبأ دوجملا ظفاحلا يلهذلا ىيحي نب دمحم نب ىيحي وهو

 هيوهار نباو ىيحي نب ىيحي عمس (اهمامإ نباو ةسائرلاو ىوتفلا يف روباسين مامإ
 نباو هوبأ هنع ثدح «زاجحلاو ةفوكلاو ةرصبلاب عمسو مهتقبطو لبنح نب دمحأو

 .ها117 ةنس لاوش يف ليقو ةرخالا ىدامج يف املظ لتق ةعامجو جارسلاو ةميزخ

 ۲۱۷/۱٤ دادغب خيرات 2788/١7 ءالبنلا مالعأ ريس ۰٩۱٦/۲ ظافحلا ةركذت

 . ٠١١/۲ بهذلا تارذش «ا7ا١١/5 بيذهتلا بيذهت

 ناسارخ خيش ظفاحلا ايركز وبأ يروباسينلا يميمتلا ركب نب ىيحي نب ىيحي وه (۳)

 ملسمو يراخبلا هنعو «هتقبطو كلام نم عمسو ه8547١ ةنس دلو .هرصع مامإو

 هبرل فوخأ الو لجأ الجر تيأر ام :يلهذلا نب ىيحي هنع لاق .قئالخو يلهذلاو

 .ةمج هبقانم .هلثم ناسارخ تجرخأ ام : لبنح نب دمحأ لاقو . ىيحي نب ىيحي نم

 مالعأ ريس ٤٠١ /۲ ظافحلا ةركذت .روباسينب ه17* ةنس لوألا عيبر لوأ يف تام

 . ٥۹/۲ بهذلا تارذش ء١١/79457 بيذهتلا بيذهت ۰٥۱۲/۱۰ ءالبنلا

 )٤( ص هتمجرت تقبس رغألا هللا دبع وبأ ناملس وه ۱۹۸ .
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 انبر لزني) : لاق ای هللا لوسر نأ «هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ل

 رخآلا ليللا ثلث ىقبي ىتح ءايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك يف «ىلاعتو كرابت

 رفا يراني نمر اوم يامي يزال ی یر :لوقيف

 (؟هل | ظ 0

 .ةريره يبأ ىلإ قرط تلا ر
 اے .f ۳ ألا ها

 نع «ةملس يبا نع ‹ ريثك يبا نب ىيحي نع يعازوالا هاور

 . 144 ص هتمجرت تقبس فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ وه )۱(
 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) «ةريره يبأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا هاور (0)

 454/١7 تاوعدلا باتك 577١ مقر ۱۲۸/۱۱ دجهتلا باتك ١١45 مقر ۳
 (ليللا ١ ةالص باب "57/5 يوونلا حرشب ملسم حيحص) وتا باتك ۷٤۹٤ مقر

 ظ 0 .ملسمل ظفللاو
 ناك  ماشلا لهأ ملاعو مالسإلا خيش يعازوألا زويا دمع واد 0

 ةنس كبلعبب دلو .تام نأ ىلإ توريب ىلإ لوحت مث  قشمدب عازوألا ةلحمب نكسي
 نم ريثك قلخو يرهزلاو بيعش نب ورمعو حابر يبأ نب ءاطع نع ثدح ه4
 نم امهو ريثك يبأ نبا ىيحيو يرهزلا باهش نبا هنع ىور .مهريغو نيعباتلا
 نيعبس نع باجأ هنأ ىور دقو .ريثك قلخو كرابملا نباو يروثلاو ةبعشو هخويش
 SS ار ماا لا :دعس.نب دمحم لاق .ةلأسم فلأ
 نم ةدابعلا ىف ًاداهتجا رثكأ تيأر ام :ملسم نب ديلولا لاقو .ةجح ثيدحلاو

 سلدنألا ءاهقفو ةدم ماشلا ءاهقف هب لمع روهشم لقتسم بهذم هل ناكو .يعازوألا

 ظافحلا ةركذت ٠٠١۷/۷ ءالبنلا مالعأ ليش .ه۷١٠ ةنس يعازوألا يفوت .ينف مث

 ءايلوألا ةيلح 2١١8/٠١ ةياهنلاو ةيادبلا 278/5 بيذهتلا بيذهت « ١

 . ۲٤۲۱/۱ بهذلا تارذش ««* 5

  دحأ ظفاحلا مامإلا يماميلا ءالولاب يئاطلا رصن وبأ مامإلا ريثك يبأ نب ىيحي وه ()
 . مامإ ةقث : متاح وبأ لاق «ملسم حيحص يف يلهابلا ةمامأ يبأ نع يوري . . مالعألا
 ۱۲۸/١ ظافحلا ةركذت .ه7١ ليقو ه174١ ةنس يفوت .ةقث نع الإ يوري ال
 . ۲۷/٦ ءالبنلا مالعأ ريس ٥٥٥ /ه دعس نبا تاقبط 2758/١١ بيذهتلا بيذهت

۹۲ 
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 نب دمحم نع .ةمئألا نم «هريغو 03 نب ديري هاورو (ح )

 اش يبأ نع .ةملس يبا ن و

 ET TITTY « ؟*”جرعألا نع «يرهزلا نع «كلامو

 . ۲٠۱ ص ًابيرق ةياورلا هذه ركذ يتأيس
 :وهو .مسالا بلق دقف ديزي نب نوراه ( ) يفو حيحصلا وهو (ب) نم تبثأ ام

 .ةودقلا مامإلا ظفاحلا يطساولا ءالولاب يملسلا دلاخ وبأ يذاز نب نوراه نب ديزي

 .ريثك قلخو ينيدملا نباو دمحأ مامإلا هنع ىور .ه۸١١ ليقو ه١١١ ةنس دلو

 يف ًاسأر ناك : يبهذلا لاقو .نوراه نب ديزي نم ظفحأ تيأر ام :ينيدملا نبا لاقو

 عيبر يف تام .ءاملعلا نم ريثك هقثوو هيلع ىنثأ .نأشلا ريبك ةجح ةقث لمعلاو ملعلا

 تاقبط 2755/١١ بيذهتلا بيذهت ۳۱۷/١ ظافحلا ةركذت .ه١٠۲ ةنس لوألا

 . ١۸/۹ ءالبنلا مالعأ ريس 2577/١ ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا

 نع ىور هللا دبع وبأ يندملا يثيللا صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم وه

 ثيدحلا نسح ناك .قلخو ةبعشو يروثلاو كلام هنع ىورو .ةفئاطو ةملس يبأ

 حرجلا .ه١٤٠ ةنس يفوت .رخآب ًانورقم يراخبلا هل جرخأ .ًاروهشم ملعلا ريثك

 1١7/١. بهذلا تارذش 175/5 ءالبنلا مالعأ ريس ۰۳۱ ص ١ ق ٤ ج ليدعتلاو

 هننس يف يمرادلاو 26054 /7 هدنسم يف دمحأ مامإلا نوراه نب ديزي ةياور جرخأ

 لوزنلا باتك رظناو .ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني باب «ةالصلا باتك 1١

 .(۱۷) مقر ثيدح ٠١ ؛ ص ينطقرادلل

 ۲٠۸ ص ةنسلا باتك يف مصاع يبأ نبا اهجرخأف ةمئألا نم ديزي ريغ ةياور امأو

 ۱۰١ )۱۳ (.٠ ۱۰۲ ص لوزنلا باتك يف ينطقرادلاو «.(445 )٤۹٥«

 «يمشاهلا ةعيبر ىلوم ءىرقملا ةجحلا ظفاحلا مامإلا زمره نب نمحرلا دبع وه
 هنع ثدحو .ةعامجو يردخلا ديعس ابأو ةريره ابأ عمس فحاصملا بتاك «يندملا

 ةيردنكسالا رغث ىلإ هرمع رخا يف لوحت .ائرقم املاع اتبث ةقث ناك نورخاو يرهزلا

 254/8 ءالبنلا مالعأ ريس ۹۷/١ ظافحلا ةركذت .ه1١١ ةنس يف يفوتف ًاطبارم

 . ۱٤١/١ بهذلا تارذش 47١/١١« بيذهتلا بيذهت

۰۳ 



2 .0( 
 . ةريره يبأ نع

 . ةريره يبأ نع 7” تيسملا هني كنغس هع ,يرهزلا نع ‹كلامو

 نع «“يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع «رمع نب هللا ديبعو

 يبأ نعو ةملس يبأ نع يرهزلا نع كلام ةياور لوزنلا باتك يف ينطقرادلا جرخأ )01(

 نع يرهزلا نع :هدانسإ يف سيلو  ةريره يبأ نع ًاعم امهنعو رغألا هللا دبع
 ينطقرادلل لوزنلا باتك رظنا . فنصملا ركذ امك بيسملا دن ف جرعألا

 .)۲۸ c۲۷ ء۲۹ ۱۱۲ ۱۰۸ ص

 يموزخملا يشرقلا دمحم وبأ ورمع نب بهو يبأ نب نزح نب بيسملا نب ديعس وه (۲)
 نب رمع ةفالخ نم اتضم نيتنسل دلو .هنامز يف نيعباتلا ديسو ةنيدملا لهأ ملاع

 هتنبا جوز ناكو  ةريره ابأو ًايلعو نامثع عمسو رمع ىأر هنع هللا يضر باطخلا
 نم ةعامج نع ثدحو ةباحصلا نم ةعامج نع ىورو  هثيدحب سانلا ملعأو

 : ينيدملا نب يلع لاق ءاهقفلا هيقف هل لاقي ناكو .مهاوس نمم قلخو نيعباتلا

 ناكو نيعباتلا لجأ يدنع وهو بيسملا نبا نم ًاملع عسوأ ًادحأ نيعباتلا يف ملعأ ال
 ىلع ه٤۹ ةنس يفوت .ينعي ال اميف مالكلاو ايندلا لوضف يف سانلا دهزأ نم

 بيذهتلا بيذهت 07١1/4 ءالبنلا مالعأ ريس 204/١ ظافحلا ةركذت . حصألا

 ( . ٩/ ۹٩ ةياهنلاو ةيادبلا 65 ٤/

 مامالا . باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نب مصاع نب صفح نب رمع نب هللا ديبع وه (۳)
 .نيعباتلا راغص نم .ةعبسلا ءاهقفلا دحأ يندملا يودعلا نامثع وبأ تبثلا ظفاحلا

 ناك :هريغ لاقو . تبث ةقث :يئاسنلا لاق .ممأو نايفسو رمعمو جيرج نبا هنع ىور

 244/1 بيذهتلا بيذهت .ه١٤١ ةنس ةنيدملاب تام .ملعلا ريثك ةجح ادباع احلاص
 7١9/١. بهذلا تارذش ۰۳۰٤/٦ ءالبنلا مالعأ ريس ۰۱٦۰/۱ ظافحلا ةركذت

 ناك ةنيدملاب ةربقم ىلإ ةبسن يهو يربقملا ناسيك  ديعس يبأ نب ديعس وه )٤(
 .ةعامجو ةريره ابأو هابأ عمس .ةقثلا .ةقثلا ثدحملا .ثيل ينب ىلوم ا ار
 ظافحلا ةركذت .ه75١ ليقو ه١٠٠ ةنس تام .سأب هب سيل :نيعم نباو دمحأ لاق

 . ۲٠٠/۰ ءالبنلا مالعأ ريس ۰۳۸/٤ بيذهتلا بيذهت « 1١

۰€ 



 يف مصاع يبأ نباو م, ۲ هدنسم يف دمحأ مامإلا رمع نب هللا ديبع ةياور جرخأ )١(

 ١77 ٠١١ ص لوزنلا باتك يف ينطقرادلاو «(444 «4948) ۲۱۹/۱ ةّئسلا باتك

(۸ 55). 

 وهو .تبثأ ام حيحصلاف .خسانلا نم فيرحت وهو .رفاسملا يبأ (ب) يف (۲)

 ‹يفوكلا ةرهز ينب ىلوم دوعسم وبأ رارجلا يرهزلا رواسملا يبأ نب ىلعألا دبع

 يبعشلاو رمع نبا ىلوم عفان نع اهب ثدحو دادغب مدق «نئادملا نكسي ناك

 ءامهريغو سنوي نب ىسيعو يزارلا ناميلس نب ميحرلا دبع هنع ىورو ءامهريغو

 هنع لاق .امهريغو سنوي نب ىسيعو يزارلا ناميلس نب ميحرلا دبع هنع ىورو

 .ه١٠٠ ةنس دعب تام .ثيدحلا ركنم يراخبلا لاقو ءيشب سيل نيعم نب ىيحي

 ٠۲۲١ ص لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 275 ص ١ ق ۳ ج ليدعتلاو حرجلا

 .۷۷ ص يراخبلل ريغصلا ءافعضلا 1۸/١١ دادغب خيرات

 نب ريشب وه فورعملاف ةدئاز (يبأ) لعلو (ناملس يبأ نب ريشب) نيتخسنلا يف (۳)

 يدنكلا  ناملس ليقو  .ناميلس نب ريشب وهو مزاح يبأ نع يوري يذلا ناميلس

 ةمركعو دهاجم نع ىور نادمه يف هلزنم ناكو يفوكلا يدهنلا ليعامسإ وبأ

 نيعم نب ىيحي هقثو .مهريغو ميعن وبأو عيكوو ةنييع نبا هنع یورو «مزاح يبأو

 ثيدحلا حلاص يفوك :متاح وبأ لاق .تاقثلا يف نابح نبا هركذو دمحأو يلجعلاو

 2774 ص ١ ق ١ ج ليدعتلاو حرجلا .ثيدحلا ليلق اخيش ناك :دعس نبا لاقو

 بيذهتلا بيرقت 235١/5 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا ٠٤٤٥/١ بيذهتلا بيذهت

 . 6٠ ص لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 5

 ةزع ىلوم يفوكلا ناملس همساو ةريره يبأ بحاص يعجشألا مزاح وبأ وه (6)

 نسحلاو رمع نبا نعو رثكأف ةريره يبأ نع ثدح .ةقث ثدحم .ةيعجشألا

  ليعامسإ وبأ ريشبو روصنمو شمعألا هنع ىور «مهريغو يلع ينبا نيسحلاو

۰0 



 ةريره يبأ نع

(۲( 

9 

00 

(6) 

00 

000 

 "ةريره يبأ قيرط ريغ نم ربخلا اذه يورو 0. 9 : 5 0
 هيبأ نع < معطم نب ريبج نب عفان هاور :  1٠ر ( (۳) )6005(

 يف تام .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ةقث دواد وبأو نيعم نباو دمحأ لاق . ةعامجو

 بيذهت ۷/١ ءالبنلا مالعأ ريس .ةئام ةنس نم ًابيرق زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ
 . ١57 ص لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 2١5٠/5 بيذهتلا

 . ١٠۲ص ًابيرق ةريره يبأ نع مزاح يبأ ةياور فلؤملا درويس

 .اهيضتقي قايسلاو (ب) نم ةدايز انه ىلإ (اذه ىورو) هلوق نم

 نم دمحم هوخأو وه ناك «يندملا يلفونلا يدع نب معطم نب ريبج نب عفان وه
 رايخ نم :لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو «دعس نبا هقثو . مهفارشأو شيرق ءاملع
 وشاب .ه44 ةنس تام مالكلا يف ًاحيصف ناكو . . داقت هتقانو ًايشام جحي ناك سانلا

 . ٠١١/١ بهذلا تارذش 4١٠4/٠١« بيذهتلا بيذهت ٤ ءالبنلا مالعأ

 ىلع مدق .بسنلا ءاملعو شيرق رباكأ نم .يلفونلا يدع نب معطم نب ريبج وه
 نيا للا يب دب هي و اوين سديم
 ٠٠٠/١ ةباصإلا .نيتنسب ليقو ةنسب اهلبق ليقو هه9 ةنس تام . لَك يبنلا
 . ۳ /۲ بيذهتلا بيذهت

 نباو ۰۳٤۷ /۱ هننس يف يمرادلاو ١ 52508 مامإلا ةياورلا هذه جرخأ
 يف ينطقرادلاو م ةعيرشلا يف يرجالاو 2777/١ ةّنسلا يف مصاع يبأ
 . ۹۳ ص لوزنلا باتك

 لآ ىلوم . ظفاحلا دمحم وبأ يندملا يدسألا شايع يبأ نب ةبقع نب ىسوم وه
 ىسوم ناك :يدقاولا لاق .ةفئاطو ةنييع نباو كلام هنع ثدح .ماوعلا نب ريبزلا
 0 .ھهھ ۲ n .ًاتبث ةقث ناك mm .ًاهيقف اتفم

 ص ٠65 .



 E تماصلا ٠ نب ةدابع نع ,1) 5-5

 كيرلا (f) ۽

 )۷( (5) . 8 ٣

 . ٠ بلاط يبأ نب يلع نع < عفار يبأ نب هللا ديبعو

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(6) 

(05) 

(۷) 

 ىور .ةدابع يخأ نبا لاقيو .تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ىيحي نب قاحسإ وه

 لاق .هريغ هنع وري ملو ةبقع نب ىسوم هنع ىورو هكردي ملو تماصلا نب ةدابع نع

 . تاقثلا يف نابح نبا هركذو «ةدابع قلي مل قاحسإ نأ لإ ةفورعم هثيداحأ : يراخبلا

 . 5935/١ بيذهتلا بيذهت ۰۲۳۷ ص ١ ق ١ ج ليدعتلاو حرجلا .ه1١*١ ةنس لتق

 نع ئور اهدقب اف اردنا كيش . يراصنألا يجرزخلا سيق نب تماصلا نب ةدابع وه

 ىلإ باطخلا نب رمع هلسرأ .دئرم يبأ نيبو هنيب لك يبنلا ىخآ . يو يبنلا

 .ةنس ۷١ نبا وهو ه٤ ةنس تام نأ ىلإ اهب ماقأف نآرقلا اهلهأ ملعيل نيطسلف

 بيذهت ٠٥٠/۲ ءالبنلا مالعأ ريس 51 ةباصإلا ء١/٠١١١ بيذهتلا بيذهت

 . ۲٠٠٦/۱ تاغللاو ءامسألا

 . 51 ص بيرق ةياورلا هذه ركذ يتأيس

 ىنكي ناك دلو مأ همأو .بعك يبأ نب كلام نب بعك نب نمحرلا دبع وه

 ناك :دعس نبا لاق .يرهزلا هنع ىورو هللا دبع هيخأو هيبأ نع ىور باطخلا ابأ

 تاقبط . كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف تام . تاقثلا يف نابح نبا هركذو . ةقث

 بيذهتلا بيذهت « ص ۲ ق ۲ ج ليدعتلاو حرجلا V€ /o» دعس نبا

 . ٩/۹

 . 45 ص لوزنلا باتك يف ينطقرادلا ةياورلا هذه جرخأ

 بلاط يبأ نب يلع نع ىور .ةيب يبنلا ىلوم يندملا عفار يبأ نب هللا ديبع وه

 ريثك ةهقث ناك :دعس نبا لاق .ةريره يبأو ىملس همأو هيبأ نع یورو «هل بتكو

 ‹۲۸۲ ٩/ دعس نبا تاقبط .تاقثلا يف نابح نبا هركذو متاح وبأ هقثوو .ثيدحلا

 . ٠١/١ بيذهتلا بيذهت
 لوزنلا باتك يف ينطقرادلاو ۳٤۸/١ هننس يف يمرادلا ةياورلا هذه جرخأ

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو (" 27 «۱) ٩۲ 89 ص

0# . 



 نع ,"”صوحألا ا نع اتا ىا نع (فايرشو

 . ؟دوعسم نب هللا دبع

 نع ىور .يضاقلا ظفاحلا يفوكلا هللا دبع وبأ يعخنلا هللا دبع نب كيرش وه (1)

 نباو ثيللاو نايفسو ةبعش هنعو .قلخو ليهك نب ةملسو شمعألا نب ناميلس
 لاقو «ساب هب سيل : يئاسنلا لاقو «نیعم نب ىيحي هقثو .مهريغو كرابملا

 حلاص نب ةيواعم لاقو ءظفحلا ءىّيس كيرش ناك : يناجزوجلا قاحسإ وبأ
 ناكو ًاثدحم ًاقودص ًالقاع ناك :لاقف كيرش نع لبنح نب دمحأ تلأس :يرعشألا
 هلو ه۷۷١ ةنس ةدعقلا يذ يف تام .خلإ . . .عدبلاو بيرلا لهأ ىلع اديدش
 دادغب خيرات ۲٠٠/۸۲ ءالبنلا مالعأ ريس ۲۳۲/۱ ظافحلا ةركذت .ةنس ۲

 . ٤/ ۳٣۳۲ بيذهتلا بيذهت <84

 اتيقب نيتنسل دلو « ظفاحلا يعيبسلا قاحسإ وبأ يفوكلا ينادمهلا هللا دبع نب ورمع وه (0)
 قلخو رغألا ملسم يبأو مقرأ نب ديز نع ىور .هنع هللا يضر نامثع ةفالخ نم
 يروثلاو ةبعشو كيرشو شمعألا هنع ىورو . خيش ةئامثالث نع ثدح :لاقي «ريثك
 .ةرثكلا يف يرهزلا هبشي ةقث : متاح وبأ لاق «ةيواعم ةفالخ يف مورلا ازغ .قئالخو
 ةنس تام .ملعلا ةيعوأ نم ًالتبتم ًاماوق ًاماوص ناك .يئاسنلاو نيعم نبا هقثو
 ريس .8/*57 بيذهتلا بيذهت 21١4/١ ظافحلا ةركذت .ه17١١ ليقو .ه5
 ( .۹۲ /۰ ءالبنلا مالعأ

 نم يفوكلا صوحألا وبأ يمشجلا بيبح نب جيدح نب ةلضن نب كلام نب فوع وه )۴(
 نبا نعو «هيبآ نع ىور .هتينكب روهشم نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب مشج ينب
 هل تناكو :دعس نبا لاق .مهريغو ىرعشألا ىسوم يبأو ةريره يبأو دوعسم
 قاحسإ وبأ هنع ىور دقو .ةقث :نيعم نبا لاقو .ثيداحأ هل ةقث ناك :لاقو .ةبحص
 نب جاجحلا مايأ جراوخلا هلتق :ليق .نورخآو يملسلا ثراحلا نب كلامو يعيبسلا
 390/17 دادغب خيرات 2١54/8 بيذهتلا بيذهت 2765/7 باسنألا .فسوي
 ١4. ص ۲ ق ۳ ج ليدعتلاو حرجلا ۱۸١/١ دعس نبا تاقبط

 .هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع دنسلا اذهب ةياورلا جرخأ نم دجأ مل )5(
 - قيرط نم (40" «۳۸۸/۱) هدنسم يف دمحأ مامإلا رخآ دنسب هنع اهجرخأ دقو
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 قيرط نم يئاكلاللا مساقلا وبأو .هب ينادمهلا قاحسإ وبأ انثدح ملسم نب زيزعلا دبع =

 ةعامجلاو ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) هب يرجهلا قاحسإ يبأ نع كيرش

*/ 2# 5). 

 هب  قاحسإ وبأ ىنكيو  يرجهلا ملسم نب ميهاربإ نع كيرش قيرط ريغ نمو
 2917 ص ةعيرشلا يف يرجالاو ء۲۸ ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلا هجرخأ

 ١١(. ء۹ 28) ٠٠١ 48 ص لوزنلا باتک يف ينطقرادلاو

 مث أشنملاو دلوملا يفوكلا ةزمح وبأ يظرقلا دسأ نب ميلس نب بعك نب دمحم وه )١(

 رابك نع دمحم ىور .ةظيرق يبس نم هوبأ ناكو «سوألا ءافلح نم «يندملا

 ريثك نب ديلولا هنع ىور .ِةْيِكَي يبنلا ةايح يف دلو :لاق مهضعبو .ةباحصلا

 .اغرو تدخلا ريك املاخ ةف ناك دهم نا لاق :نورخاو ردكتملا قي ةمحمو

 نم ناك :نابح نبا لاقو .نارقلاب ملاع حلاص لجر ةقث يعبات يندم : يلجعلا لاقو

 ريغ ليقو ه١١١ ةئس ليقو ه8١٠ ةنس تام .ًاهقفو ًاملع ةنيدملا لهأ لضافأ

 ١ ق ٤ج ليدعتلاو حرجلا ٤۲١/۹ بيذهتلا بيذهت .ةنس ۷۸ هرمعو .كلذ

 بهذلا تارذش ۲۱۲/۳ ءايلوألا ةيلح «56 /8 ءالبنلا مالعأ ريس ء1۷ ص

۱ . 

 .فوع نب ورمع ينب نم يسوألا يراصنألا سيق نب ذفان نب ديبع نب ةلاضف وه (۲)

 ماشلا ىلإ جرح مث يَ هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو قدنخلاو ًادحأ دهش . يباحص

 هنع ىورو «ءادردلا يبأو ةي يبنلا نع ىور ءاهءاضق ةيواعم هالوف قشمد لزنو

 خيراتلا 25١١ / ةباصالا .ه6م1 ةنس قشمدب يفوت .هريغو يظرقلا بعك نب دمحم

 . ٠١ /۲ ءايلوألا ةيلح ء۴۳/١۳١١ ءالبنلا مالعأ ريس ۰۱۲٤/٤ ريبكلا

 ديحوتلا يف ةميزخ نباو ۲۸9 ص ةيمهجلا ىلع درلا يف يمرادلا ةياورلا هذه جرخأ (۳)

 حرش يف يئاكلاللا مساقلا وبأو ١15١« ص لوزنلا باتك يف ينطقرادلاو ء١٠ ص

 . 457 /۳ ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ

 -«قودصلا ظفاحلا مامإلا يكملا ريبزلا وبأ يدسألا سردت نب ملسم نب دمحم وه )٤(

۲۰۹ 



 ا

(۳) 000 ٠ 
 سابع نبا نع ؛ ريبج نب دیعسو

 مأو .'*”ةشئاع نينمؤملا مآ نعو  OF.امهنع هللا يصر

 فورعملا «ريبكلا انباتک يف ءاهديناسأب ةجرخم ءاهلك قرطلا هذهو

 60 راصتنالاب

(۱) 

(۲) 

(۳) 

63 

(6) 
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 .قلخو كلامو ةفينح وبأ هنع ىورو «قلخو سابع نباو رمع نباو رباج نع ىور
 .ه1748١ ةئس تام .هريغو ةنبيع نبا هفعضو .يئاسنلاو نيعم نباو ينيدملا نبا هقثو
 أطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ ۳۸١ /ه ءالبنلا مالعأ ريس 0175/١ ظافحلا ةركذت
 . ١76/١ بهذلا تارذش ۹۳٤ ص

 . ۲٠٤ ص ًابيرق ةياورلا هذه ركذ يتأيس

 لاقيو .دمحم وبأ ديهشلا ءىرقملا ظفاحلا يعباتلا مامإلا ماشه نب ريبج نب ديعس وه

 ةباحصلا ضعب نع ىور .مالعألا دحأ يفوكلا ءالولاب يبلاولا يدسألا هللا دبع وبأ

 نع ىورو مهنع هللا يضر ةشئاعو يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأو سابع نبا لثم
 هنع ثدح .سابع نبا ىلع نارقلا أرق .يملسلا ¿ نمحرلا دبع يبأ لثم نيعباتلا
 ٌالضاف ًادباع اهيقف ناك .ريثك قلخو يرهزلاو بئاسلا نب ءاطعو نامسلا حلاصوبا

 جحلل ةرم .نيترم ةنس لك يف مرحي ناكو .هدنع باتغي ادحأ عدي ال تاكو اغزو

 جاجحلا هلتق . نيملسملا ىلع ةجح ةقث ةقث وه :يربطلا مساقلا وبأ لاق .ةرمعلل ةرم |

 2/5/١ ظافحلا ةركذت ۳۲٠/۴٤ ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس ٤۹ هرمعو ه96 ةنس

 . 55/9 ةياهنلاو ةيادبلا .۲۷۲ /5 ءايلوألا ةيلح 2١١/5 بيذهتلا بيذهت .

 lS E يب نبا ًقوقوم سابع نبا نع ةياورلا هذه جرخأ

 ةياورلا جرخأ نم ىلع فقأ ملو ٤٤۹/۳ ةعامجلاو ةّئسلا لهأ داقتعا لوصأ

 ظ ش 2 .اعوفرم

 . ۲۲۷ ص ةياورلا هذه ركذ يتأيس

 .775 ص ةياورلا هذه ركذ يتأيس

 .ًاطوطخم وأ ًاعوبطم فلؤملل باتكلا اذه ىلع رثعأ مل

11١ 



 نع ا نب ىيحي نع ,''"”يعازوألا ةياور يفو

 ىضم اذإ) : رای هللا لوسر نع هلع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ا یتا

 لئاس نم له لوقيف ءايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني هاثلث وأ «ليللا فصن

 رجفني ىتح ؟هل رفغيف رفغتسم نم له ؟هل باجتسيف عاد نم له ؟ىطعيف

 .'*”(حبصلا

 ورا ىف ةدايز ‹ ةريره ىبأ نع ا نب ديعس ةياور ىفو

 . '"”(؟مولظ الو مودع ريغ ضرقي نم :لوقيف هيدي طسبي مث) : يهو

 نإ) : یم هللا لوسر نع «ةريره يبأ نع « مزاح يبأ ةياور يفو

 نم له :يدانيف “ريخألا ليللا ثلث ىف ءايندلا "”ءامسلا ىلإ لزني هللا

 الإ «حورلا هيف ءيش ىقبي الف ؟هل رفغأف رفغتسم نم له ؟هيطعأف لئاس
 حيصت نيح كلذو) :لاق ؛(سنإلاو نجلا نيلقثلا الإ «هب ملع

 )١( ص هتمجرت تمدقت ۲*۲۰ .

 . 7١7 ص هتمجرت تمدقت (۲)

 . ۱۹۹ ص هتمجرت تمدقت (۳)

 لعفلا يف ءافلا تابثإ نودب (ليللا ةالص باب ۳۷/١ يوونلا حرش) ملسم هاور )٤(

 .هذعب امف (يطعي)

 ةناجرمو يزاجحلا نامثع وبأ ىنكي ءالولاب يرماعلا يشرقلا هللا دبع نب ديعس وه (4)

 لاق .مهريغو رمع نباو سابع نباو ةريره يبأ نع ىور .ه١7 ةنس دلو .همأ

 .ه۹۷ ةنس يفوت .ةنيدملا لهأ لضافأ نم ناك :نابح نبا لاقو .ةقث : يئاسنلا

 . 758 ص طايخ نبال تاقبطلا 278/85 بيذهتلا بيذهت ۰۳۰٤/۱ بيذهتلا بيرقت

 . (ليللا ةالص باب "8/5 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسم هاور )5

 7١١. ص هتمجرت تمدقت .يفوكلا ناملس همساو يعجشألا مزاح وبأ وه (۷)

 .ايندلا ءامس (ب) يف (۸)

 .رخآالا (ب) يف (9)

۲۱1 



 , "'”(بالكلا حبنتو ‹ريمحلا قهنتو «"كويدلا

 نب ةدابع نع «ىيحي نب قاحسإ نع «ةبقع نب ىسوم ةياور يفو]
 . ةئيسح تادايز تماصلا

 يبلهملا زيزعلا دبع نب ةزمح ىلعي وبأ اهب انربخأ يتلا يهو 0 57 2

 كرابملا نبا ينعي نمحرلا دبع انثدح :لاق “ديوس يبأ نب نامثع

 )١( !(لافيدلا حيصي) ( ) يفو ,بوصألا وهو (ب) نم تبثأ ام .

 8١/4( دنسملا) يف دمحأ مامإلا هوحنب هجرخأ (هل رفغأف) هلوق ىلإ ثيدحلا لوأ (۲)
 نباو ١7”( ص ةعيرشلا) يف يرجالاو 47/١"( يمرادلا ننس) يف يمرادلاو
 نودب .هيبأ نع معطم نب ريبج نب عفان نع عيمجلا ۲۲۱/١( ةّنسلا) يف مصاع يبأ

 نإ) ظفلب ةريره يبأ نع رغألا نع ةميزخ نبا هاورو .(ريخألا ليللا ثلث يف) ظفل

 . ١77 ص ديحوتلا باتك (لوألا ليللا رطش بهذي ىتح لهمي هللا

 ليللا ثلث ناك اذإ) ظفلب يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع ينطقرادلا هاورو

 باتك (يقابلا ثلثلا يف) ظفلب حلاص يبأ نعو 2١74 ص لوزنلا باتك (هرطش وأ

 . ٠١١ ص لوزنلا

 .هل ًاجيرخت دجأ ملف خلإ (. . . حورلا هيف ءيش ىقبي الف) ثيدحلا رخآ امأ ظ

 ءدحاو ريغ نع عامسلاب درفت روباسين دنسم بيبطلا يبلهملا زيزعلا دبع نب ةزمح وه ()
 ةنس يفوت يروباسينلا ليعامسإ نب دمحم ركب وبأو يسوطلا مساقلا وبأ هنع ىور
 ربخ يف ربعلا 1١« 554/7” يبهذلل ظافحلا ةركذت .ةيلاع نس نع رحنلا موي ه5

 . ۱۸۱/۳ بهذلا تارذش ء55 ۰۳۲۷/۲ ربغ نم

 ناك يزارلا ةعرز يبأ تخأ نبا مساقلا وبأ ميركلا دبع نب دمحم نب هللا دبع هلعل )٤(

 روصنم نب دمحأو ىلعألا دبع نب سنوي نع ىور «ثيدحلا ريثك ةقث ًاظفاح

 24/5 باسنألا ۷٦/۲ ناهبصأ رابخأ ركذ .ه۳۲۰ ةنس ناهبصأب يفوت امهتقبطو

 ./48/7 ظافحلا ةركذت

 يدع نبا هفعض «يرصبلا نامثع وبأ عراذلا ديوس يبأ نب نامثع نب دمحم وه (4)
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 نب قاحسإ نع ( ةبقع نب ىسوم نع يا نب ليضف انثدح :لاق و

 كرابت هللا لزني) : ا هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع ‹ ىيحي

 الأ :لوقيف ريخألا ليللا ثلث ىقبي ىتح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو

 الأ !هل رفغأف ىنوعدي هسفنل ملاظ الأ !هل بيجتسأف ينوعدي يدابع نم دبع

 ناع الأ !هرصنأف ينركذي مولظم الأ !هقزرأف ينوعديف هقزر هيلع رقم

 ىلع ولعيو «حبصلا علطي نأ ىلإ كلذك نوكيف :لاق !هكفأف ينوعدي
0 

 . (هیسرک
 r TT نع

 ئذلا رک يبأ قوزرم قيرط نم «رباج نع ريبزلا يبا ةياور يفو

 لادتعالا نازيم . ينطقرادلا هفعضو هيلع عباتي مل ام تاقثلا نع يوري :لاقو -

 . ۲۸۲ ص نيكورتملاو ءافعضلا ناويد »411/۳

 ةناوع يبأ نع ىور «يرصبلا يشيعلا هللا دبع نب كرابملا نب نمحرلا دبع وه )١(

 دواد وبأو يراخبلا هنعو .مهريغو ناطقلا ديعس نب ىيحيو ناميلس نب ليضفو

 ةقث متاح وبأ لاق ءهنع يرعشألا حلاص نب ةيواعمو روصنم نب ورمع نع يئاسنلاو

 ةنس يفوت «هدنسم يف رازبلا ركب وبأو يلجعلا هقثوو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو

 ةّنسلا بتكلا يف ةياور هل نم ةفرعم يف فشاكلا ۲۹۲ ١/ ليدعتلاو حرجلا .اه 4

 . 7515/5 بيذهتلا بيذهت ۰ء۱۹۲ /۲ ىبهذلل

 لاق ‹ نيعباتلا راغصو جرعألا مزاح يبأ نع ىور . يريمنلا ناميلس نب ليضف وه )۲(

 حرجلا .ه١4١ ةئس ةرصبلاب يفوت .هثيدح بتكي يوقلاب سيل : متاح وبأ هنع
 . 7١15/1١ ربغ نم ربخ ىف ربعلا ۰۷۲/۷ ليدعتلاو

 هركذو (هيسرك ىلع ولعيو) ةلمج نود ١7"( ص ةعيرشلا باتك ىف) يرجألا هجرخأ (۳)

 طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور :لاقو ١94/٠١( دئاوزلا عمجم يف) يمثيهلا

 نب ىسوم ريغ هنع وري ملو ةدابع نم عمسي مل قاحسإ نب ىيحي :لاقو «هوحنب

 . حيحصلا لاجر ريبكلا لاجر ةيقبو «ةبقع

 = نع ىور يلهابلا نمحرلا دبع نب ةحلط ىلوم يرصبلا يلهابلا ركب وبأ قوزرم وه (5)
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 11 يت ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم هجرخ

 هجرخ يذلا «رباج نع «ريبزلا يبأ نع .'*'”بويأ قيرط نمو

TSTعلا ۰ (٥) دل ا 5  

 يهابيف ءايندلا ءامسلا ىلإ هيف هللا لزني ةفرع ةيشع نإ) :لاق لكك هللا لوسر

 . نيحاض ًاربغ ًاثعش يدابع ىلإ اورظنا :لوقيو ءءامسلا لهأ ضرألا لهأب

 رثكأ موي ري ملف «يباذع اوري ملو «يتمحر نوجري / قيمع جف لك نم اوؤاج
 .[( /ةفرع موي نم راثلا نم ًاقتع

oi E [سا  (VWنب لاله نع «ريثك يبا نب ىيحي نع .'"”يئاوتسدلا ماشه ىورو 2 4  

 رمع نب نامثعو يسلايطلا دواد وبأ هنع ىورو «لوحألا ناميلسو ريبزلا يبأو ةداتق =
 ليدعتلاو حرجلا .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ةقث ةعرز وبأ لاق «ميعن وبأو

 . بيذهتلا بيذهت 6

 فشك رظنا .رازبلا ةياورلا هذه جرخأ دقو امك 27517 /4 ةميزخ نبا حيحص رظنا )١(

 ٠١۹/۷( ةنسلا حرش) يوغبلاو .۲۹ ۰۲۸/۲ يمثيهلل رازبلا دئاوز نع راتسألا
 . 4/۴ ةنسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش يف يئاكلاللاو

 .۳۱۲ ص هتمجرت يتأتس (؟)

 ١) ص هتمجرت يتأتس 81/8.

 ٠۲۸/۲(. راتسألا فشك) .رازبلا دنسلا اذهب هجرخأ دقو ءدنسملا اذه ىلع رثعأ مل 40

 )٥( .ًابيرق هتمجرت يتأتس .
 :نابح نبا حيحص نم هتلمكأف ( ظ ) يف حضاو ريغ (ثيدحلا رخآ) نيطخلا نيب ام )0

 نبا حيحص بيترتب داع قير نم كيدحلا اذه جرخأ دق هنإ ثيح
 .(57 /5 نابح

 .ةجحلا ظفاحلا يئاوتسدلا يرصبلا ءالولاب يعبرلا ربنس هللا دبع يبأ نب , ماشه وه (۷)
 دواد وبأ هنع ىور  زاوهألا يف  ءاوتسد نم ةبولجملا بايثلا عيبي ارجات ناك

 - ًاماشه الإ هللا هب ديري ثيدحلا بلط هنأ لوقأ دحأ سانلا يف أم : : ةبعش لاق .هريغو
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 نأ هثدح ''”ينهجلا ةعافر نع «'"”راسي نب ءاطع نع «/ةنوميم يبأ /

 هللا لزني «هاثلث وأ ليللا رطش وأ «ليللا ثلث ىضم اذإ) :لاق ةَ هللا لوسر

 رفغأف ينرفغتسي نم «يريغ يدابع نع لأسأ ال :لوقيف ءايندلا ءامسلا ىلإ

(010 

(۲) 

(۳) 

 هلثم امأ «ثيدحلا يف هنم تبثأ دحأ نوكي ام :لبنح نب دمحأ لاقو . يئاوتسدلا

 بيذهت 2١51/١ ظافحلا ةركذت .ه٤١٠٠ ةنس ليقو ه67١ ةنس يفوت ىسعف

 ةيلح 27٠١/4 لادتعالا نازيم /١549/1« ءالبنلا مالعأ ريس ٤۳/١١ بيذهتلا

 . 77,8 /5 ءايلوألا

 نيتخسنلا نأ هديؤيو هانتبثأ امك (ةنوميم يبأ) حيحصلا لعلو .(نوميم) نيتخسنلا يف

 ۲۳۱ ص هدنس عم ًالماك ثيدحلا ةداعإ دنع (ةنوميم يبأ نب لاله) هناركذت فوس

 نب يلع نب لاله وهو .ثيدحلا تجرخأ يتلا بتكلا يف كلذك ثيدحلا دانسإ نأو

 لاله يبأ نب لالهو «ةنوميم يبأ نب لاله :لاقيو «يندملا ءالولاب يرماعلا ةماسأ

 كلام نب سنأ نع ىور .ةماسأ نبا :لاقف هدج ىلإ هبسن مهضعبو «يرماعلا

 لاق .امهريغو كلامو ريثك يبأ نب ىيحي هنع ىورو ءامهريغو راسي نب ءاطعو

 نابح نبا هركذو «خيش وهو هثیدح بتكي :متاح وبأ لاقو «سأب هب سيل :يئاسنلا

 287/١١ بيذهتلا بيذهت . كلملا دبع نب ماشه ةفالخ رخا يف تام . تاقثلا يف

 مالعأ ريس ۲٠٤ ص ۲ ق ٤ ج ريبكلا خيراتلا ءال” ص ۲ ق ٤ ج ليدعتلاو حرجلا

 . 7356 /ه ءالبلا

 ىلوم «هيقفلا ظعاولا .يؤل نب بعك نب رماع ينب نم يندملا راسي نب ءاطع وه
 نبا نع ىور «ملعلا ةيعوأ نم ًاليلج ةقث ناك : يبهذلا لاق لَك يبنلا جوز ةنوميم

 ملسأ نب ديز هنع یورو ءو يبنلا جوز ةنوميمو يردخلا ديعس يبأو سابع

 ةركذت .ه915 ةنس ليقو ه١٠١ ةنس تام .ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو .ةفئاطو

 2107/7/8 دعس نبا تاقبط ۴۴۸ ص ١ ق ۳ ج ليدعتلاو حرجلا ۹۰ ١/ ظافحلا

 . 448/5 ءالبنلا مالعأ ريس

 ىور حصأ لوألاو «ةدارع نبا لاقيو .ةبحص هل «يندملا ينهجلا ةبارع نب ةعافر وه

 ءادحاو اثيدح هجام نباو يئاسنلا هل ىور «راسي نب ءاطع هنعو كَ يبنلا نع

 619/1١. ةباصإلا 27817 /۳ بيذهتلا بيذهت
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7 1 : )0 5 . 

 ظ . "”(حبصلا

 انث جارسلا سابعلا وبأ انأ .'*”يدلخملا دمحم وبأ انربخأ
0 8 ْ 39 

 SEAS E و نب هج ع نع < ىسوم نب هللا ديبع انت < ییحی نب دمحم

 .ثيدحلا تاياور ضعب قفاوي وهو هل بيجتسأ (ب) يف )0(

 .تاياورلا ضعب قفاوت يهو .هطعأ (ب) يف )۲)

 يمرادلاو ۱۳١۹۷( :ثيدحلا مقر ٤٤٥/١ هجام نبا ننس) هوحنب هجام نبا هجرخأ (۳)

 ةيمهجلا ىلع درلا ءايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني باب 40/١ يمرادلا ننس)
 نباو ١١”(« ص ةعيرشلا) يرجآلاو ١5/4( دنسملا) دمحأ مامإلاو (75868 ص
 دنسم) يسلايطلاو ١544( ص لوزنلا باتك) ينطقرادلاو ١177( ص ديحوتلا) ةميزخ
 ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يئاكلاللاو ١1147( مقر ١87/١ يسلايطلا

 ةلسرملا قعاوصلا رصتخم) حيحص ثيدح اذه :ميقلا نبا لاقو */ 551١(.«

//2)22. 

 . 18١ ص هتمجرت تمدقت دقو . يدلجملا (أ) يفو حيحصلا وهو (ب) نم تبثأ ام )5

 .يروباسينلا يفقثلا هللا دبع نب نارهم نب ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم وه (©)
 ديعس نب ةبيتق عمسو ه4١1 ةنس دلو .روباسين ثدحم . ظفاحلا جارسلا سابعلا وبأ
 ةرصبلاو ةفوكلاو دادغبو ناسارخ لهأ نم ًاريثك ًاقلخو هيوهار نب قاحسإو
 نب دمحأو متاح وبأو امهحيحص ريغ يف ملسمو يراخبلا هنع ثدح .زاجحلاو
 يف يفوت اهبو روباسين ىلإ عجر مث اهب ماقأو دادغب درو .مهريغو .يدلخملا نسح
 مالعأ ريس 2744/1١ دادغب خيرات الا” ١ /؟ ظافحلا ةركذت . ه١ ةنس يناثلا عيبر
 . ٠١١/١۱١ ةياهنلاو ةيادبلا 288/1١5 ءالبنلا

 7١١. ص هتمجرت تمدقت (0)

 .ءىرقملا تبثلا ظفاحلا يفوكلا ءالولاب يسبعلا دمحم وبأ ىسوم نب هللا ديبع وه (۷)
 ىور مهتقبطو يعازوألاو شمعألاو ةورع نب ماشه نم عمس .ها ةئس دعب دلو
  نيعم نبا ىيحي هقثو .قئالخو يمرادلاو قاحسإو دمحأ هنع ثدحو .يراخبلا هنع
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 رسإ

(۱) 

(۲) 

(۳) 

 ىلع دهشأ :لاق «"رغألا ملسم يبأ نع «قاحسإ يبأ نع ليئا

 ظافحلا ةركذت .ه١1*ةنس ةجحلا يذ يف تام قودص ةقث :متاح وبأ لاقو

 . ۲۹/۲ بهذلا تارذش 774 ص ۲ ق ۲ ج ليدعتلاو حرجلا ۱

 . يفوكلا ظفاحلا مامإلا فسوي وبأ يعيبسلا قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ وه

 لاق .ريثك قلخ هنعو ةعامج عمسو هنقتأو هثيدح دوجو قاحسإ ابأ هدج عمس

 دقف هنيل نم لوقب ةربع الو ملعلا ةيعوأ نم ًاعشاخ ًاحلاص ةجح ًاظفاح ناك : يبهذلا

 .ه١١١ ليقو ها157 ةنس يفوت .اهب ثدحو دادغب درو دقو .ناخيشلا هب حتحا

 . ۱۹/۷ دادغب خيرات ۰۲۱٤/۱ ظافحلا ةركذت

 . ۲۰۸ ص هتمجرت تمدقت يعيبسلا قاحسإ وبأ وه

 اناكو «ديعس يبأو ةريره يبأ نع ىور .ةفوكلا ليزن ينيدملا ملسم وبأ رغألا وه

 فرصم نب ةحلطو «نايسلا نب لالهو «يعيبسلا قاحسإ وبأ هنعو .هقتع يف اكرتشا

 بيرقت 2550/١ بيذهتلا بيذهت .نابح نباو رازبلاو يلجعلا هقثو «مهريغو

 . ٠١۷/١ يبهذلل فشاكلا 87/١« بيذهتلا

 لاق امك (۱۹۸ ص هتمجرت تمدقت) هللا دبع وبأ ىنكي يذلا رغألا ناملس ريغ اذهو

 هثيدح ةفوكلا لهأ هنع يوري يذلا ملسم وبأ رغألا :بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا
 ابأ ينعي  اذهو «ديعس يبأو ةريره يبأ ىلوم وهو «ةنيدملا لهأ نود اهلهأ دنع

 ملسمو يراخبلا امهنيب قرف نممو :لاق مث (ملعأ هللاو ةنيهج ىلوم  رغألا هللا دبع
 بيذهتلا بيذهت) رظنا .خلإ . . .مهريغو مكاحلا دمحأ وبأو يئاسنلاو ينيدملا نباو

 5/١11١(.

 يف ةميزخ نبا مامإلا اذه حجر نممو .دحاو صخشل نيمسالا نإ مهضعب لاقو

 لوقي رغألا ةينك يف نوفلتخي نويقارعلاو نويزاجحلا :لاق ثيح ديحوتلا باتك
 ركنتسم ريغ :لاق مث ملسم وبأ :نولوقي نويقارعلاو «هللا دبع وبأ رغألا :نويزاجحلا

 ءملسم رخالا مساو هللا دبع امهدحأ نانبا لجرلل نوكي دق ناتينك لجرلل نوكي نأ

 . هللا دبع وبأو ءورمع وبأ ناتينك هل نيرونلا وذ اذكو «هينبا مسا ىلع ناتينك هل نوكيف

 نيرخأتملا نم اذه حجر نممو ء١١۲٠ ص ديحوتلا باتك .ها .(ىنكلا يف ريثك اذه

 ۲۲١ /۱۳ دنسملا رظنا . لبنح نب دمحأ مامإلا دنسمل هحرش يف ركاش دمحأ ذاتسألا

 .741/8 مقر ثيدح اهدعب امو
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  دهشأ انأو لب هللا لوسر ىلع ادهش امهنأ «ةريره يبأو ,''”ديعس يبأ
 ثلث بهذ اذإ ىتح .لهمي هللا نإ) :لوقي ليي يبنلا اعمس امهنأ ءامهيلع

 نم له ؟بنذم نم له :لوقيف ءايندلا ءامسلا ىلإ طبه «لوألا ليللا

 .©"”(سمشلا علطت ىتح ؟عاد نم له ؟لئاس نم له ؟رفختسم

 انث «يفقثلا سابعلا وبا انث ,"””يدلخملا دمحم وبأ ا

 ٠ سنوي نع «”راوس نب ةبابش اني ء©*مابصلا نب نسحلا 0

 . هنع هللا يضر روهشملا يباحضلا يردخلا ات حا وف 01(

 حيحص) (بنذم نم له) هيف سيلو (رجفلا رجفني ىتح) ظفلب .ملسم مامإلا هاور (؟)
 نم له) تابثإب دمحأ مامإلا هاورو «(ليللا ةالص باب 5 يوونلا حرشب ملسم

 لاق ءرجفلا علطي ىتح لجر هل لاقف : :لاق) هرخآ يفو (بئات نم له) ةدايزو (بنذم (

 ف .ىتح) ظفل نودب ينطقرادلا هاورو م دمحأ مامالل دنسملا رظنا (معن

 ظ . 15 ص ينظقرادلل لوزنلا باتك رظنا (سمشلا

 ان م تمدقت .يدلجملا () يفو باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (۳)

 هتمجرت تقبس .يفقثلا مارا نب قاحسإ نب دمحم جارسلا سابعلا وبأ وه (4)
 . ۲۱۹ ص

 ظفاحلا مامإلا يلع وبأ را ربلا يدادغبلا مث يطسا ولا : دمحم نب حابصلا نب نسحلا وه (5)
 عفري لبنح نب دمحأ ناك .امهتقبطو ةيواعم يبأو ةنييع نب نايفس نع ثدح ةجحلا

 هل قودص :متاح وبأ لاقو . يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هنع ىور . هلجيو هردق نم
 ءالبنلا مالعأ ريس .ه۹٤۲ ةنس رخآلا عيبر يف يفوت .دادغبب .ةبيجع ةلالج
 . ٠١۹/۳ بهذلا تارذش « 475/7 ظافحلا ةركذت < 5

 هلصأ .ناورم همسا ناك لاقي .ينئادملا ورمع وبأ ءالولاب يرازفلا راوس نب ةبابش وه (5)
 قاحسإ نب سنويو ثيللاو ةبعش نع دادغببو اهب ثدحو نئادملا لزنو ناسارخ نم

 نب قاحسإو نيعم نب ىيحيو ينيدملا نب يلعو لبنح نب دمحأ هنعو «مهریغو
 يف رمألا حلاص ةقث :دعس نبا لاقو ‹قودص نيعم نب ىيحي لاق .ةعامجو هيوهار

 - بتكي قودص متاح وبأ لاقو «تاقثلا يف نابح نبا هركذو ائجرم ناکو ثيدحلا
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 ءديعس يبأ ىلع دهشأ :لاق ءرغألا ملسم يبأ نع «"قاحسإ

 ناك اذإ ىتح «لهمي هللا نإ) : ب هللا لوسر لاق :الاق امهنأ «ةريره يبأو

 له :لاقف «تحتفف ءامسلا باوبأب رمأ مث «ءامسلا هذه ىلإ طبه «ليللا ثلث

 نم له ؟هل رفغأف رفغتسم نم له ؟هبيجأف عاد نم له ؟هيطعأف لئاس نم
 ىتح هناكم كلذ لازي الف ؟هثيغأ ثيغتسم نم له ؟هرض هنع فشكأ رطضم

 .(ايندلا نم ةليل لك يف ءرجفلا علطي

 انت فقتل نعي ماعلا وبا اف "٠ ىدلخملا دمحم وأ انريخأ

 20 اث :الاق .”لهس نب لضفلاو «“ىسوم نب دهاجم

 ليقو ةنسب اهدعب ليقو ه١17 4 ةنس اهب تامف ةكم ىلإ جرخ .هب جتحي الو هثيدح =

 دادغب خيرات ٤١/١ بيذهتلا بيرقت 24٠٠/4 بيذهتلا بيذهت .نيتنسب

 7١. /؟ لادتعالا نازيم 4

 يفوكلا ليئارسإ وبأ يعيبسلا ينادمهلا هللا دبع نب ورمع قاحسإ يبأ نب سنوي وه )١(

 ناك نورخاو كرابملا نباو يروثلاو ىيحي هنبا هنعو .نيعباتلا رابكو «هيبأ نع ىور

 الإ ًاقودص ناك :متاح وبأ لاقو .سأب هب سيل :يئاسنلا لاق .ثيدحلا ريثك ًاقودص

 2471/١١ بيذهتلا بيذهت .ه87١ ليقو ه89١ ةنس يفوت .هثيدحب جتحي ال هنأ

 . ۲٤۷/۱ بهذلا تارذش

 ؛(فلسلا دئاقع ةلسلس نمض ”١7 ص) لوزنلا باتك يف ينطقرادلا مامإلا هاور (۲)

 . (ءامسلا ىلإ دعصي مث) ةدايز هرخآ يفو

 . 18١ ص يف هتمجرت تمدقت يدلجملا (أ ) يفو «حيحصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (۳)

 دهازلا مامإلا ظفاحلا يلتخلا يلع وبأ يمزراوخلا خورف نب ىسوم نب دهاجم وه )٤(

 وبأو «يراخبلا ىوس ةعماجلا هنع ثدح .ةفئاطو ةنييع نبا نع ىور .دادغب ليزن

 تام .يئاسنلا هقثوو .قدصلا هلحم :متاح وبأ هنع لاق .مهريغو متاح وبأو ةعرز

 بيهذت ةصالخ 217١/١/4 ليدعتلاو حرجلا ه144 ةنس لوألا عيبر رهش يف

 . 548 ١١/ ءالبنلا مالعأ ريس ١/ 279٠ ةلبانحلا تاقبط 2759 ص لامكلا بيذهت

 = .دادغب يثدحم رابك نم ظفاحلا جرعألا سابعلا وبأ يدادغبلا لهس نب لضفلا وه ()
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 ىلع دش هنأ "0 غألا نع . قاحسإ تنا نع ا ا نورا

 ناك اذإ) :لاق هنأ ب هللا لوسر ىلع ادهش امهنأ «ديعس يبأو «ةريره يبأ

 رفغتسم نم له الأ :لاقف ءايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت لزن «ليللا ثلث

 . ؟©هيلع باتي بئات نم له الأ ؟هلؤس ىطعي لئاس نم له ؟هل رفغی
 نب ليعامسإ يلع وبأ انث «داشمح نب روصنم وبأ ذاتسألا انثدح

 ىوس ةعامجلا هنع ثدح .امهتقبطو راوس نب ةبابشو يفعجلا يلع نب نيسح عمس
 : متاح وبأ لاقو «يئاسنلا هقثو «ناقتإلاو ةفرعملاو ءاكذلاب ًافوصوم ناك .هجام نبا
 ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس نوعبسو فين هلو ه١٠٠ ةنس رفص يف تام .قودص

 لادتعالا نازيم «717ا//7 بيذهتلا بيذهت ٠٠٥۲/۲ ظافحلا ةركذت ۲

"o۲ /۳ظ .  

 .۲۰۳ ص هتمجرت تمدقت (۱)

 باتك رظنا) ثيدحلل هتياور يف يرجألا دنس قفاويو برقألا وهو (ب) نم تبثآ ام (۲)
 تمدقت يضاقلا هللا دبع نب كيرش يوارلا اذه مساو ۳٠١( ص يرجالل ةعيرشلا
 . خسانلا نم فيرحت هلعلو  لهس (أ) يفو « 7١8 ص هتمجرت

 . ۲۱۷ ص هتمجرت تمدقت «ملسم ةياور يف هب حرصم وه امك رغألا ملسم وبأ وه )۳(

 ظفلب ةريره يبأو ديعس يبأ نع ملسم يبأ رغألا قيرط نم هوحنب ملسم هجرخأ :(5)
 حيحص رظنا .(هيلع باتي «هلؤس ىطعي «هل رفغي) ظافلأ نودبو (لوألا ليللا ثلث)
 اذإ) ظفلب ةريره يبأ نع ًاضيأ هوحنب ملسم هجرخأو .”94/5 يوونلا حرشب ملسم
 يفو .77/5 (؟هيلع باتي بئات نم له الأ) هيف سيلو (هاثلث وأ ليللا رطش ىضم
 . فلؤملا دنسب كيرش قيرط نم يرجألا هجرخأ هوحنبو «ةليلق تادايز نيتياورلا الك

 ٠١"”(. ص يرجالا ةعيرشلا باتك) رظنا -

 يف ىرخأ ةرم مسالا اذه دريسو  دامح :(ب) شماهو (1) يفو (ب) نم تبثأ ام (5)
 نب هللا دبع نب دمحم وهو .باوصلا وهو ۳٠۳( ص رظنا) هانتبثأ ام لثمب نيتخسنلا
 يف هقفت «ه١٠١۳ ةنس دلو .مالعألا دحأ دهازلا يروباسينلا روصنم وبأ داشمح

 جرخت «نيرخاآو رافصلا ليعامسإ عمس «نميلاو زاجحلاو قارعلا ىلإ لحرو ناسارخ
 نم ناك :مكاحلا لاق .ةريثك تافنصم هلو .نيظعاولا ءاملعلا نم ةعامج هب
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 ان١: قازرلا دنع اف :ىذافرلا ؟"”روصتموبأ ان دادي  رافصلا دمع

(010 

(۲( 

(۳) 

 جرخ نأ ىلإ مهءايلوأو نيطالسلا بنجت ءايندلا يف نيدهازلا «ةدابعلا يف نيدهتجملا
 تاقبط .ه۳۸۸ بجر يف يفوت .خلإ . . .هتسردمو هدجسمل مزالم وهو ءايندلا نم

 بذك نييبت 07١17/7 تايفولاب يفاولا 2157/7 يكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا

 . ٤۹۸/١١ ءالبنلا مالعأ ريس ۰۱۹۹ ص يرتفملا

 وهو !اذكه  امنصلا يبأ نب ليعامسإ (أ ) يفو حيحصلا وهو (ب) نم تبثأ ام

 يوحنلا بيدألا يدادغبلا رافصلا يلع وبأ حلاص نب ليعامسإ نب دمحم نب ليعامسإ

 ىيحي نب ايركزو ةفرع نب نسحلا عمسو .ه۷٤۲ ةنس دلو .دربملا بحاص

 هقثوو .ةعامجو ينطقرادلا هنع ىور .ةعامجو يدامرلا روصنم نب دمحأو يزورملا

 بهذلا تارذش ,7507/5 دادغب خيرات .ها"١4 ةنس مرحم يف يفوت .ينطقرادلا

 . 45١/١6 ءالبنلا مالعأ ريس 2.7١ 54/4 تايفولاب يفاولا ۲

 وهو .مجارتلا بتك يف امك (ركب وبأ) ةروهشملا هتينك نكلو «نيتخسنلا يف هتينك اذك

 ركب وبأ  نميلاب عضوم ةدامر ىلإ ةبسن  يدامرلا رايس نب روصنم نب دمحأ

 لبنح نب دمحأو قازرلا دبع نع ىورو .ه47١ ةنس دلو .ظفاحلا يدادغبلا

 لحر .مهريغو دعاص نباو رافصلا ليعامسإو يوغبلا هللا دبع هنع ىورو .امهريغو
 نبا لاقو .ينطقرادلا هقثو .ةباتكلاو عامسلا رثكأو زاجحلاو قارعلاو ماشلا ىلإ

 يف دنسملا باتك تافنصملا نم هل .هقثوي يبأ ناكو يبأ عم هنع انبتك : متاح يبأ

 دادغب خيرات 2 ٦٦/۳ نادلبلا مجعم .ه١٠۲ ةنس يناثلا عيبر يف ىفوت .ثيدحلا

 ءالبنلا مالعأ ريس 287/١ بيذهتلا بيذهت ۷۸/١/١ ليدعتلاو حرجلا 6

10/1" 

 ءالولاب يريمحلا ركب وبأ نميلا ملاع ريبكلا ظفاحلا عفان نب مامه نب قازرلا دبع وه

 .ريثك قلخو يروثلاو يعازوألاو جيرج نبا نع ىور .فيناصتلا بحاص يناعنصلا

 رصعلا كلذ يف مالسإلا ةمئأ هنع ىور «رابكلا يقلو ماشلا ىلإ ةراجت يف لحرو

 ريغ هقثو :يبهذلا لاق . مهريغو نيعم نباو لبنح نب دمحأو ةنييع نب نايفس مهنم

 .ةنس 86 هرمعو ه١١۲ ةنس لاوش يف تام .حاحصلا يف جرخم هثيدحو .دحاو

 ۲٠٦/۳ نايعألا تايفو 2057/4 ءالبنلا مالعأ ريس 554/١”#. ظافحلا ةركذت

 . ۳٠١ /5 بيذهتلا بيذهت

۲۲١ 



 : لاق «ةريره يبأ نع ا نع ."”حلاص يبأ نب ليهس نع ا

 :لوقيف ءايندلا ءامسلا ىلإ «ةليل لك يف ىلاعت هللا لزني) :ِ هللا لوسر لاق
 ؟هل بيجتسأف ينوعدي نم ؟هيطعأف ينلأسي نم ءًاثالث «كلملا انآ كلملا انا
 . ؟©(رجفلا علطي ىتح كلذك لازي الف ؟هل رفغأف ينرفغتسي نم

 انيلع هالمأ يذلا ثيدحلا اذه رثإ ىلع ءروصنم ابأ ذاتسألا تعمس

 لزني :مهضعب لاقو فک الب لزني :لاقف هنع ةفينح وبأ لئس :لوقي

 2 لو لا اع ونا جلا الا :يرصنلا ءالولاو يزال ار نيري نها ©
 ةبعشو يروثلا هنع ىورو . ةعامجو ةداتقو يرهزلا نع ثدح ه۹ وأ م٥

 وهو .ثيدح فالآ ةرشع رمعم نع تبتك :قازرلا دبع لاق .نورخآو قازرلا دبعو
 ظافحلا ةركذت .ه١١٠ ةنس تام .ثيدحلا بلط يف بلا نإ لترا للا
 بهذلا تارذش ٠/۷ ءالبنلا مالعأ ری ت »00/1/4 ليدعتلاو حرجلا ۱۹۰/۱

۳/۱ . 

 ريثك ناكو «هتقبطو هيبأ نع فور نانا نالا حلاص يبأ نب ليهس ديزي وبأ وه (۲)

 لاق هتقبطو يبعشلا نع ىوري .رابكلاو كلام هنع ذخأ .ًاروهشم ةقث ا

 ء۸٥٠٤ ١/ ءالبنلا مالعأ ريس .ه٠5١ ةنس يفوت .ثيدحلا ريثك ةقث :دعس نبا
 . ۲۰۸/۱ بهذلا تارذش .,« "7/5 بريتا نيني

 .ةينافطغلا ةيريوج ىلوم ناوكذ همساو ةجحلا ظفاحلا ةودقلا نامسلا حلاص وبأ وه (۳)
 ةباحصلا نم ةدعو ةشئاعو ةريره ابأ عمس .ةفوكلا ىلإ نمسلاو تيزلا بلجي ناك
 لجأ نم ةقث ةقث :دمحأ هنع لاق . ةفئاطو شمعألاو ليهس هنبا هنعو «مهنع هللا يضر
 لاجرب أطبملا فاعسإ ۸۹/١ ظافحلا ةركذت .ه١١٠ ةنس يفوت .مهقثوأو سانلا

 ."5/6© ءالبنلا مالعأ ريس 27٠١/8 دعس نبا تاقبط .8947 صاطوملا .

 باب ۳۷/١ يوونلا حرشب ملسم حيحص) هنم بيرق ظفلب ةريره يبأ نع ملسم هاور (؟)
 . (اثالث) ظفل هيف سيلو (لوألا ليللا ثلث يضمي نيح) ةدايزبو (ليللا ةالص

 . ةرابعلا ةماقتسال اهنم دب الو (ب) يف ةدوجومو ( 1 ) نم ةطقاس لوقي )2(

 يراقلا يلع الم جراما (ةفينح يبا ربكألا هقفلا حرش) باتك يف لوقلا اذه لقن (0
e. ظ 

 ضف



 .قلخلا لوزن لثم هلوزن نوكي نأ ريغ نم «فيك الب «ةيبوبرلاب قيلي الوزن
 ام ا E نأ هزنم  هلالج لج  هنأل .''”يلمتلاو «يلختلاب

 .نيقولخملا تاوذ لثم هتاذ '؟”نوكت نأ ًاهزنم ناك امك «قلخلا تافص

 هيبشت ريغ نم «هتافصب قيلي ام بسح ىلع «هلوزنو «هنایتإو هئيجمف

 كو

 (ديحوتلا) باتك يف «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ مامإلا لاقو
 رابخأ ركذ باب) هللا همحر '"”رهاط يبأ «هدفاح نم ”تعمسو «هفنص يذلا

 ءامسلا ىلإ برلا لوزن يف «قارعلاو «زاجحلا ءاملع اهاور ءدنسلا ةتباث

 ةداهش دهشنف «لوزنلا تابثإ عم «لوزنلا ةيفيك ةفص ريغ نم «ةليل لك ءايندلا

 نم «لوزنلا ركذ نم رابخألا هذه يف امب نقيتسم «هبلقب قدصم «هناسلب رقم
 انقلاخ لوزن ةيفيك انل فصي مل لك ادمحم انيبن نأل «ةيفيكلا فصن نأ ريغ

 .رخا المو ناكم ةيلخت يأ :يلمتلاو يلختلا 01(

 .نوكي (ب) يف (۲)

 .(ب) نم ةطقاس (لثم) (*)

 .نوكي (ب) يف (4)
 :لاقو (155 ص تافصلاو ءامسألا) باتك يف يقهيبلا  هلبق امو لوقلا اذه لقن (5)

 قبس امك هيلع رثعأ مل يذلاو  (تاوعدلا) باتك يف فلؤملا طخب كلذ أرق هنإ

 .هتعمسو (ب) يف (5)

 يروباسينلا يملسلا رهاط وبأ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم وه (۷)

 هتوم لبق طلتخاو .قلخو جارسلا سابعلا يبأو ءهدج نع ريثكلا ىور ثدحملا

 ءالبنلا مالعأ ريس .ه۳۸۷ ةنس ىلوألا ىدامج رهش يف يفوت .هوبنجتف ماوعأ ةثالثب

 تارينلا بكاوكلا ٠۴۷ /۳ ربغ نم ربخ يف ربعلا «4/7 لادتعالا نازيم .4 415

 .مق٠ ص تاقثلا ةاورلا نم طلتخا نم ةفرعم يف

۳ 



 ام نايب هب هيبن ىلو ّلجو ّرع هللاو «لزني هنأ انملعأو ءايندلا ءامسلا ىلإ

 رابخألا هذه يف امب نوقدصم نحنف ؛مهنيد رمأ نم '''ةجاحلا هيلإ نيملسملاب

 مل لَك يبنلا ذإ «ةيفيكلا ةفصب لوزنلل "”نيفلكتم ريغ «لوزنلا '""ركذ نم
 . ©(لوزنلا ةيفيك انل فصي

 انث .ينالديصلا دمحم وبأ انث «ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا انربخأ
 نبا انث ."””يرصملا حلاص نب دمحأ انث ٠ "دينجلا نب نيسحلا نب يلع

 .ةجاح (ب) يف )1١(

 . كلذ (أ ) يفو .ديحوتلا باتك قفاوي وهو «(ب) نم تبثأ ام )۲)

 فالتخالا ضعب عم .ةميزخ نبال لجو رع برلا تافص تابثإو ديحوتلا باتك (6)

 . ۰۱۲١ ۱٠۲۹ ص ريسيلا

 عيبي نمل ةبسنلا هذه :(ينالديصلا) ظفل يف (باسنألا) باتك يف يناعمسلا لاق (5)
 باسنألا باتك رظنا .خلإ (. . .ةريثك ةعامج ةبسنلا هذهب رهتشاو «ريقاقعلاو ةيودألا

۲/۸ . 

 باتك يف تدجو يننأ ىوس ينالديصلا دمحم يبأل ةمجرت ىلع علطأ ملو
 نب هللا دبع نع ىور هنأ هديناسأ دحأ يف مكاحلا هللا دبع يبأل (كردتسملا)

 ىور رخآ عضوم يفو ٤۷۹/۲( كردتسملا باتك) رظنا .ينالديصلا ىسوم نب دمحم

 باتك) رظنا .دينجلا نب يسحلا نب يلع نع ىور وهو «هدج مسا ركذي ملو هنع
 . نيعضوملا يف ةينكلا ركذي مل هنكلو 4557/١(. كردتسملا

 يكلاملاب فرعي .نسحلا وبأ ريبكلا ظفاحلا يزارلا دينجلا نب نيسحلا نب يلع وه (0)
 هنع لاق .هتقبطو يليفلا رفعج ابأ عمسو ريثكلا فوط .كلام ثيدح هفينصتل
 حرجلا .ةنس نينامثو ًافين شاعو ه١۲۹ ةنس رخآ يف تام .ةقث قودص :متاح وبأ
 تارذش ٠١57/١5 ءالبنلا مالعأ ريس 251/1١7/7 ظافحلا ةركذت ۱۷۹/۳ ليدعتلاو

 . ۲۰۸/۲ بهذلا

  ثيدحلاب ملاعلا ءىرقملا ظفاحلا يربطلا رفعج وبأ «يرصملا حلاص نب دمحأ (۷)

 ف



(۳ |] ۳ 
E al یهو 

 ظفللاو - «“مصألا بوقعي نب دمحم انث «مكاحلا انربخأو (ح)

 ءوحنلاو ثيدحلاو هقفلا ةفرعم نيب اعماج ناك ه ٠۷١ ةنس رصمب دلو .ةقثلا «هللعو د

 راز ءرصمب دمحأ هل دلوف ناتسربط دانجأ نم هوبأ ناك «هلثم رصمب همايأ يف نكي مل

 قشمدب ثدح ءرخالا نع امهالك ذخأو «لبنح نب دمحأ مامإلاب عمتجاو دادغب

 ةنس رصمب ىفوت .دواد وبأو يذمرتلاو يراخبلا مهنم ةمئألا هنع ثدح «ةيكاطنأو

 مالعألا 185/١« ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ء١۱۹٠ ٤/ دادغب خيرات .ه4

 . ١/7

 عماجلا دمحم وبأ يرصملا ءالولاب يشرقلا يرهفلا ملسم نب بهو نب هللا دبع وه )١(
 . قلخو جيرج نبا نع ىور .ه١٠٠ ةئس ةدعقلا يذ يف دلو .ثيدحلاو هقفلا نيب

 اهنم ةريثك فيناصت هل «ةنس نيرشع هبحص دقف كلام مامإلا يف سانلا تبثأ ناك

 نب دمحأ لاق .ةمايقلا لاوهأ يف باتك «ريغصلاو ريبكلا أطوملاو «كلام نم هعامس

 .هنم اثيدح رثكأ ادحأ تيأر ام «ثيدح فلأ ةئامب بهو نبا ثدح :يرصملا حلاص

 بهذملا جابيدلا ۳۲۲/١ يبهذلا ربعلا .ه۹۷٠١ ةنس نابعش يف رصم يف تام

 . 75/4 ءايلوألا ةيلح ٥۹ ص ةيكلاملا تاقبط يف ةيكزلا رونلا ةرجش « 0١

 «يندملا روسملا وبأ «ءالولاب يموزخملا حشألا نب هللا دبع نب ريكب نب ةمرخم وه (۲)

 نم عمسي مل «ةقث وه :لبنح نب دمحأ هنع لاق .نورخاو ةعيهل نباو كلام هنع ىور

 : يئاسنلا لاقو .ثيدحلا حلاص : متاح وبأ لاقو . هيبأ باتك نم يوري امنإ ًائيش هيبأ

 ليدعتلاو حرجلا ء١۷ ١/ نازيملا ناسل .ه١١٠ ةنس تام .سأب هب سيل

 . ٠۳١ ص أطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ / 5/1١"

 راغص نمو .ةنيدملا لهأ ءاملع نم هيقفلا يندملا جشألا نب هللا دبع نب ريكب وه (۳)

 يغبني ام :ىسيع نب نعم لاق .دعس نب ثيللا خويش دحأو ءرصم ليزن نيعباتلا
 نباو نيعم نب ىيحي هقثو .ثيدحلا يف جشألا نب ريكب قوفي وأ لضفي نأ دحأل

 تارذش ٠٤٠۳/١/١ ليدعتلاو حرجلا .ه77١ ةنس تام .امهريغو متاح يبأ

 . ٠١١/۱ بهذلا

 )٤( يروباسينلا يلقعملا سابعلا وبأ نانس نب لقعم نب فسوي نب بوقعي نب دمحم وه =

Yo 



 ‹ هيبأ نع «ريکب نب ةمرخم نع ءبهو نيا انث « ''لقنم نب ميهاربإ انث - هل

 ا هنأ معزي «' ""ردكنملا نب دمحم تعمس :لاق

 يأو ل ءاينذلا ءامسلا ىلإ هيف ىلاعت هللا لزني موي «مويلا معن) : لوقت

 ."(ةفرع : تلاق ؟موي

(010 

(۲) 

(۳) 

 دلو .ةعفادم الب هرصع ثدحم ناك :مكاحلا لاق .نيرثكملا تاقثلا دحأ ءمصألا
 عمس .قارعلاو ماشلاو رصمو ةمركملا ةكمو ناهبصأ ىلإ لحر .ه18410 ةنس
 قلخو ةدنم نباو يليعامسإلا ركب وبأو مكاحلا هنم عمسو هريغو ناميلس نب عيبرلا
 عيبر يف ىفوت ٠ .هدجسم يف ةنس نيعبس نذآ ‹سفنلا يخس قلخلا نسح ناك . ريثك
 ريس ۳۷۳/۲ بهذلا تارذش 85٠١. /۳ ظافحلا ةركذت نم .ها"45 ةنس رخآلا

 . ۲۳٣ /۳ باسنألا بيذهت « 16 ءالبنلا مالعأ

 ينالوخلا يرفصعلا قاحسإ دبا صخب تسع نينار نبادقنم نب عيهاربإ وه
 نب سيردإو يرقنملا نع ىور . بهو نب هللا دبع باحصأ نم يرصملا ءالولاب

 ناك :يبهذلا لاق .يقب امب ثدحف ةيقب اهنم يقبو تقرتحا دق هبتك تناكو ىيحي

 ربغ نم ربخ يف ربعلا «458/8 باسنألا .ه159 ةنس رخآلا عيبر يف يفوت .ةقث
 . ٦۸/١ ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا ۲

 مامإلا هللا دبع وبأ يندملا يميتلا يشرقلا ريدهلا نب , هللا دبع نب ردكنملا نب دمحم وه
 نباو ةريره يبأك ةباحصلا ضعب نع ىور يسار قر ادار .ةودقلا ظفاحلا

 نبا لاق .ريثك قلخو جيرج نباو يعازوألاو يرهزلا هنعو .ةشئاعو سابع نباو رمع
 .لمعلاو ملعلا يف همدقتو هتقث ىلع عمجم :يبهذلا لاقو .ةقث متاح وبأو نيعم
 ظافحلا ةركذت .ه١١ ليقو ه١١ ةنس تام .ءارقلا ديس ناك :كلام لاقو
 بهذلا تارذش ٤۷۳/۹. بيذهتلا بيذهت .707 /8 ءالبنلا مالعأ ريس ء۱
 | .ا١ا/ال/١
 ةيمهجلا ىلع درلا) هباتك يف اهنع هللا يضر ةملس مأ ىلإ هدنسب يمرادلا هج رخأ
 ٠۷٤ ص لوزنلا) هباتك يف ينطقرادلاو (فلسلا دئاقع عومجم نمض ۲۸۷ ص

 ٠ لهأ داقتعا لوصأ حرش) يف يئاكلاللا مامإلاو (فلسلا دئاقع ةلسلس نمض
 /48٠(. ةعامجلاو ةّنسلا

 ضرما



 يف ىلاعت هللا لزني) : لاق هيَ يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع تورو

 نحف غلا نم راهلا رغأ ىلإ الل ءاينذلا ءاهسلا ىلإ داعش نم قتلا

 كرتي الو « ةئسلا قازرأ لزنيو «جاحلا بتكيو « بلك زعم رعش ددعب رانلا نم

 اا وأ ءاقاع وأ «محر عطاق وأ اك رشف الإ هل رفغ الإ ًادحأ

 نوراه نب ديزي قيرط نم اهنع هللا يضر ةشئاع نع يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا لوأ )١(

 هللا نإ) ظفلب ةشئاع نع ةورع نع ريثك يبأ نب ىيحي نع ةأطرأ نب جاجحلا انربخأ

 رعش ددع نم رثكأل رفغيف ءايندلا ءامسلا ىلإ نابعش نم فصنلا ةليل لزني لجو رع
 نم فصنلا ةليل يف ءاج ام باب «موصلا باتك ١١57/7 يذمرتلا ننس (بلك منغ

  اهنع هللا يضر ةشئاع نع قيرطلا اذهب ًاضيأ هجرخأو 2/8 ثيدحلا مقر «نابعش

 يف ءاج ام باب ءاهيف ةّنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك ٠٤٤/١ هجام نبا ننس) هجام نبا

 (؟78/5 دنسملا) دمحأ مامالاو (۱۳۸۹ ثيدحلا مقر نابعش نم فصنلا ةليل

 ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يئاكلاللاو ١59( ص لوزنلا باتك) ينطقرادلاو

 ٤٤۸/۳(. ةعامجلاو

 «جاجحلا ثيدح نم هجولا اذه نم لإ هفرعن ال ةشئاع ثيدح) :يذمرتلا لاقو

 نم عمسي مل ريثك يبأ نب ىيحي :لاق مث «ثيدحلا اذه فعضي ادمحم تعمسو

 يذمرتلا ننس (ريثك يبأ نبا ىيحي نم عمسي مل ةأطرأ نب جاجحلاو «ةورع
۷/۳ . 

 ريغصلا عماجلا) نسح هنأ زمرو ريغصلا عماجلا يف ثيدحلا اذه يطويسلا دروأو

(VAY 

 رفغيف نابعش نم فصنلا ةليل يف علطيل هللا نإ) ظفلب هجام نبا هجرخأ ثيدحلا رخاو
 هجام نبا ننس) يرعشألا ىسوم يبأ نع (نحاشم وأ كرشمل الإ هقلخ عيمجل

  0١هيفو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دمحأ مامالاو ء(۱۳۹۰ ثيدحلا مقر

 . ٠۷١/۲ دمحأ مامالل دنسملا (كرشم) لدب (سفن لتاق)

 باتك) ةميزخ نبا هجرخأ (. . .نابعش نم فصنلا ةليل لجو رع هللا لزني) ظفلبو

 (١ا/ ۱۷١« ء١٦٠۱ .1هال ص لوزنلا باتك) ينطقرادلاو ١15( ص ديحوتلا

 = ٤٤۸( .44ا! .148/# ةعامجلاو ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش) يئاكلاللاو

۷ 



 دمحم نب نسحلا انث < مامالا يدج أبنا «ةميزخ نب رهاط وبأ انربخأ ه0 0( e ا

 E AE اجرا وج دور داو دكر ل: وشن رول RSE د كاين ورا هيل رف 55 «"ينارفعزلا

 (774 ۲۲۳ ۲۲۲/۱ ةّنسلا) مصاع يبأ نباو 097/4 فنصملا) قازرلا دبعو =

 . مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ددع نع ًاعيمج ءالؤه هجرخأ
 نع رازبلا هاور :لاقو دئاوزلا عمجم يف يمئيهلا اهدروأ قبس امم ةبيرق ظافلأبو
 حرجلا يف متاح يبأ نبا هركذ كلملا دبع نب كلملا دبع هيفو قيدصلا ركب يبأ

 نب ماشه هيفو ةريره يبأ نعو «تاقث هلاجر ةيقبو ءهفعضي ملو ليدعتلاو
 هيفو كلام نب فوع نعو «تاقث هلاجر ةيقبو ءهفرعأ ملو نمحرلا دبع

 نباو «ةمثألا روهمج هفعضو حلاص نب دمحأ ةقثو معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع

 تاقث امهلاجرو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاورو .تاقث هلاجر ةيقبو «نيل ةعيهل
 ورمع نب هللا دبع نع دمحأ مامإلا ةياور يمئيهلا دروأو .لبج نب ذاعم ثيدح نم

 دئاوزلا عمجم رظنا .(اوقثو هلاجر ةيقبو «ثيدحلا نيل وهو ةعيهل نبا هيف) :لاقو
 دمحأ مامالا ةياور دنع ركاش دمحم دمحأ لوقيو .ءانحشلا يف ءاج ام باب 56/8

 قيلعتب  دمحأ مامالل دنسملا) رظنا .خلإ . . حيحص هدانسإ :ورمع نب هللا دبع نع
 .(5547 ثيدحلا مقر ٠ ركاش دمحم دمحأ

 راسي نبا ءاطع نع يئاكلاللا هجرخأ (محر عطاق وأ) ةدايز عم قباسلا ظفللا لثمبو

 ٠١١/۳(. ةعامجلاو ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش)
 لزنيو جاحلا بتكيو  دغلا نم راهنلا رخآ ىلإ) يهو ثيدحلا اذه ظافلأ ةيقب امأو
 . تاياورلا كلت نمض اهدجأ ملف (ًاقاع وأ  ةّئسلا قازرأ

 . ۱۹۷ ص هتمجرت تمدقت «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم وه )010(

 ناك  ثدحملا هيقفلا ينارفعزلا يلع وبأ يدادغبلا حابصلا نب دمحم نب سلا وه»1(1)
 نم ةئامو نيعبسو عضب ةنس دلو  اهيلإ بسنف دادغب برق ةينارفعزلا ةيرق نكسي
 أرقو «قلخو ةيلع نب ليعامسإو ريرضلا ةيواعم يبأو ةنييع نب نايفس عمس . ةرجهلا
 يلج ةقث ثيدحلاو هقفلا يف ًامدقم ناك :يبهذلا لاق .ميدقلا هباتك يعفاشلا ىلع

 لاق .ريثك ددعو ةميزخ نبا هنع ىورو «ملسم ىوس ةعامجلا هنع ىور (لحملا ريبك
  ظافحلا ةركذت .ه١7 ةنس نابعش يف تام .ًاغيلب ًاحيصف ناك :يدع نبا

۸ 



 . يئاوتسدلا ماشه نع ؛2)ةيلع نب ليعامسإ انث

 ‹يمهسلا ° کب نب هللا دبع انث « ينارفعزلا انثدحو :مامالا لاق (ح )

 . يئاوتسدلا ماشه انث

 . يئاوتسدلا انأ  '*”نوراه نبا ينعي ديزي انث «ينارفعزلا انثدحو

 انك .ةيردنكسالاب 0000 نب هللا دبع نب دمحم انثدحو (ح)

 ةلبانحلا تاقبط ٤0۷/۷ دادغب خيرات 2557/١7 ءالبنلا مالعأ ریس = ۲/۴٥

 . ٠٤١ /۲ بهذلا تارذش 0١

 مامإلا يرصبلا رشب وبأ ءالولاب يشرقلا يدسألا مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ وه )١(

 :نوراه نبا ديزي لاق .ثيدحلاب ًاملاع ناك ه١١١ ةنس دلو «همأ ةيلعو ظفاحلا

 ناك :نيعم نبا لاقو .ةيلع نبا ىلع ثيدحلا يف لضفي دحأ اهب امو ةرصبلا تلخد

 تام .كسانملا باتك «ةالصلا باتك «نآرقلا ريسفت :بتكلا نم هل .ًايقت ًاعرو ةقث

 ١٠2ا//4 ءالبنلا مالعأ ريس 2377/١ ظافحلا ةركذت .ه97١ ةنس ةدقعلا يذ ىف

 بهذلا تارذش .7”7 ص لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 27١5/١ نيفراعلا ةيده

۷/۱ . 

 . ۲۱٤ ص هتمجرت تمدقت (۲)

 . خسانلا نم فيرحت هلعلو .ريكب (ب) يف (۳)

 .هقفلاو ثيدحلا يف ًاسأر ناك .دادغب ليزن .يرصبلا يمهسلا ركب نب هللا دبع وهو

 . مهريغو ينيدملاو ةبيش يبأ نباو دمحأ هنع ىورو .ةعامجو لبنح نب دمحأ هقثو

 نينامثو ًاعضب شاعو .ه۸٠۲ ةنس مرحم يف تام .ةيبرعلا ةمئأ رابك نم هوبأ ناك

 2146/4 ءالبنلا مالعأ ريس . ٤٤۲۱/۹ دادغب خيرات ۳٤۳/١ ظافحلا ةركذت .ةنس

 . 159/6 بيذهتلا بيذهت

 . ۲۰۳ ص هتمجرت تمدقت ()

 نع ىور .ركب وبأ «يناردنكسإلا يدادغبلا نوميم نب هللا دبع نب دمحم وه (0)

 نبا لاق .يئاسنلاو دواد وبأ هنع ىور .ةعامجو نوميم نب ملسمو «ملسم نب ديلولا

 = ليدعتلاو حرجلا .ه11؟ ةنس لوألا عيبر يف يفوت .قودص ةقث :متاح يبأ

۹ 



 . يعازوألا نع لولا

 ينثدح "ل نب ءاطع "نع رک یبا نہ ىيحي نع : اج

 > . '*”ينهجلا ةبارع نب ةعافر

 انك ا نبا دايز e : مامإلا لاق ل

 ءالبنلا i 2475/8 دادغب خيرات ۰۳۰۷/۳ تايفولاب يفاولا #3 4/3/# ا

 | . 87 ١/ ةلبانحلا تاقبط ۱۲ ٠١

 لهآ ملاع ظفاحلا مامإلا . يقشمدلا ءالولاب يومألا سابعلا وبأ ملسم نب ديلولا وه )01(
 فنص .ريثك قلخو قاحسإو لبنح نب دمحأ هنع ثدح .ها158 ةئس دلو .قشمد

 ثيدحلا ريثك ةقث ديلولا :دعس نبا لاق .نأشلا اذهب ينعو خيراوتلاو فيناصتلا
 تامف فرصنا مث ها194 ةنس جح .ثيدحلا حلاص : متاح وبأ لاقو .ملعلاو

 2١4/١ ظافحلا ةركذت .ه١١٠ ةنس مرحم يف قشمد لصي نأ لبق قيرطلاب
 بيذهتلا بيذهت 711١« 7/4 ءالبنلا مالعأ ريس . ٤۷١ /7 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا
۷-` 

 وهو «يتألا دانسإلا يف فنصملا هركذيسو (ةنوميم يبأ نب لاله) دانسإلا نم طقس )۲(
 . ةميزخ نبال ديحوتلا باتك يف. تبثم

 ظ . 7١6 ص هتمجرت تمدقت )۳(

 . . ۲۱١ ص هتمجرت تمدقت 49

 ةميزخ نبال ديحوتلا باتك قفاوي وهو «تبثأ 6-5555 (ماشه وبآ) نيتخسنلا يف ()

 | مجارتلا 5

 :بقلي مشاه وبأ ةجحلا ظفاحلا يدادغبلا مث يسوطلا دايز هد دايز وه ()

 يراخبلا هنع ثدح ه1 ةنس دلو هظفحو هناقتإل ريغصلا ةبعش :بقليو . هيولد

 يف ىفوت .قودص متاح وبأ لاق .قلخو ةميزخ نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو
 2,578 ١/١/ ليدعتلاو حرجلا ٠٠۸/۲ ظافحلا ةركذت .ه۲٠ ةنس لوألا عيبر
 ( . "هم /" بيذهتلا بيذهت ء١٠۲٠ ۱١/ ءالبنلا مالعأ ريس

 - بلح نكسي ناك .يبلحلا ليعامسإ وبأ .ءالولاب يبلكلا ليعامسإ نب رشبم وه (۷)

 فرخ



 ةبارع نب ةعافر ينثدح «راسي نب ءاطع نع .2''ةنوميم يبأ نب لاله ينثدح

 نونذأتسي اولعجف ؛ةكم نم ی هللا لوسر عم نرد لاف ‹ ىنهجلا

 ىلا« ةرجشلا ىك لان ام) هلك يبنلا لاقف «مهل نذأي لعجف كي يبنلا

 .ًايكاب لإ موقلا نم “*ىرت الف (؟رخآلا نم مكيلإ ضغبأ كي هللا لوسر يلي
 ؛ اي يبنلا ماقف «هيفسل اهدعب كنذئتسي يذلا نإ :قيدصلا ركب وبأ لوقي لاق

 دنع دهشأ «هديب يسفن يذلاو) :لاق فلح اذإ ناكو «هيلع ىنثأو هللا دمحف

 هب تكلس لإ i مث ءرخالا مويلاو هللاب نمؤي لجأ نم مكنم ام «هللا

 نم حلص نمو ءاووبتت ىتح اهولخدت الأ وجرأل إو «باذع الو باسح

 رطش ىضم اذإ) : ةي لاق مث «(ةنجلا يف مكنكاسم .2""'مكتايرذو «مكجاوزأ

 .نورتخاو لبنح نب دمحأ هنعو ةفئاطو يعازوألاو ناقرب نب رفعج نع ىور =

 ةنس بلح يف يفوت .ةقث :نيعم نب ىيحي لاقو .انومأم ةقث ناك :دعس نبا لاق

 بهذلا تارذش ۰1۸٠/٦ نازيملا ناسل ۳١/٠١ بيذهتلا بيذهت .ه٠٠

 . ۳١٠/۹ ءالبنلا مالعأ ريس ۰٤۷۱ /۷ دعس نبا تاقبط 0١

 )١( ص هتمجرت تمدقت 7١80 .

 .درولا نم ةبراشلاو «هدصقم نم رفاسملا عوجر ردصلا : ةياهنلا يف لاق .انعجر يأ (۲)

 . ٠١ /۳ ةياهنلا

 .رجشلا (ب) يف (۳)

 (1) يفو (ًايكاب) ظفل بصنلو «قايسلل بسنأ وهف باوصلا هلعلو (ب) نم تبثأ ام (4)
 . فيحصت هلعلف (ىري)

 ١٠۲(. /۲ ةياهنلا) . فرسي الو ولغي الف دصتقي يأ :ددسي (ه)

 . (ب) نم (مكتايرذو مكجاوزأ نم حلص نمو اؤوبتت ىتح اهولخدت) هلوق (9)

 حيحصلا لعلو .(مهتايرذو مهجاوزأ نم حلص نمو اونمؤي ىتح اهولخدي) (أ ) يفو

 ‹ثيدحلا تجرخأ يتلا بتكلا ضعب ظفل قفاويو «ةلمجلا قايس قفاوي وهف تبثأ ام

 . ظافلأ ةدعب ثيدحلا اذه درو دقف
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 يدابع نع لأسأ ال :لوقي مث ؛ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني «هاثلث لاق وأ «ليللا
 يذلا اذ نم «هبيجأف ينوعدي يذلا اذ نم «هيطعأف ينلأسي يذلا اذ نم «يريغ
 . ””ديلولا ثيدح ظفل اذه . (حبصلا رجفني ىتح «هل رفغأف ''"ينرفغتسي

 أ ةي لوسرلا نع لوزتلا ربخ حص املف :تلق :“مالسإلا خيش لاق
 ملو دال هللا لوسر هلاق ام ىلع ؛لوزنلا اوتبثأو ءربخلا اولبقو «ةّنسلا لهأ هب

 اهيلإ ليبس ال ذإ ؛هتيفيك نع اوثحبي ملو] هقلخ لوزنب هل اهيبشت اودقتعي

 هبشت ال ءهناحبس “هللا تافص نأ اودقتعاو ءاوققحتو اوملعو «[لاحب هلا دافص
 لوقي امع هلا ىلاعت ءقلخلا تاوذ هبشت ال هتاذ نأ امك «قلخلا تافص غلا تنم

 ا الا «ةلطعملاو «ةهبشملا

 خيش ناكو أ *!يراخببلا صفح E ر هللا دبع ىا تأرقو

 .(ب) قفاوي تبثأ امو . حضاو أطخ وهو (يل رفغتسي) ( ١ ) يف )01(

 ١5/4( دنسملا) دمحأ مامإلاو (177 ۱۳۴۲ ص ديحوتلا) ةميزخ نبا هجرخأ )0
 باتك) ينطقرادلاو ١145( ء۱۲۹۱ مقر ۱۸۲ ص يسلايطلا دنسم) يسلايطلاو
 .(اهدعب امو ٤٠١ ص لوزنلا

 اذإ) هلوق نم ثيدحلا رخآو 279١ 1١”( ص ةعيرشلا) ًارصتخم يرجالا هجرخأو
 . 7١5 ص هجيرخت قبس خلإ (ليللا رطش ىضم

 نم هدنسب فلؤملا هاور ام وهو انه ىلإ (ينارفعزلا دمحم نب نسحلا انث) هلوق نم ()
 ةميزخ نبال ديحوتلا باتك يف نودم  ةميزخ نبا مامإلا نع رهاط يبأ قيرط
 . ظفللا يف ريسيلا فالتخالا ضعب عم ٠١۳( ۰۱۳۲) ص

 . حيضوتلل خاسنلا نم يهو .فلؤملا هب دوصقملا (4)

 . برلا (ب) يف (5)

 .ًاريثك (ب) يف (5)

 . خسانلا نم ًاوهس تطقس (يبأ) لعلف .رهاظ أطخ وهو «صفح نب (ب) يف (۷)
 - يراخبلا هللا دبع وبأ لجع ينب ىلوم ناقربزلا نب صفح نب دمحأ نب دمحم وه (۸)

 فرض



 باحصأ راگ نم ناک اذه ٩٩ صفح وبأو « ةعفأدم الب هرصع يف 0

 صفح يبأ نبا ينعأ هللا دبع وبأ لاق «“ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 اعرو ًامامإ ةقث ناك . مهخيشو ىراخب لهأ ملاع «ريغصلا صفح وبأ ىنكيو «يفنحلا

 .نامثع نب نادبع روباسينب عمسو «ريبكلا صفح يبأ هدلاو ىلع هقفت ءًادهاز

 نيعم نب ىيحيو يديمحلاو يسلايطلا ديلولا ابأ عمسو ةرصبلاو زاجحلا ىلإ لحرو

 يركشيلا ةمصع وبأ هنع ىور .ةدم بلطلا يف يراخبلا مامإلا قفار .مهريغو

 ءفالتخالاو ءاوهألا :هراثا نم .ةمئأ هيلع هقفتو «ةفئاطو ةدبع نب نسح نب يلعو

 مالعأ ريس .ه٤٠۲ ةنس ناضمر يف يفوت .عورفلا يف ةمدقم ءةيظفللا ىلع درلا

 ٠١«. /” ةيضملا رهاوجلا ء۱۹ ص ةيهبلا دئاوفلا 1٠١/ 2.١684 5١7/1١75« ءالبنلا

 . ۲٠٠١ /8 نيفلؤملا مجعم

 ؛هكاوفلا ةديج نيتاسبلا ةريثك ةميدق ةنيدم ءاهلجأو رهنلا ءارو ندم مظعأ نم ىراخب (۱)

 اهحتف .ًالهأ رثكأ الو اهنم ًاكابتشا دشأ ةنيدم رهنلا ءارو امو ناسارخب سيل

 دايز نب هللا ديبع دي ىلع هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم دهع يف نوملسملا

 مامإ مهنم ىتش نونف يف نيملسملا ةمئأ نم ريثك قلخ اهيلإ بسني «هنع هللا يضر
 نادلبلا مجعم .هريغو يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ ثيدحلا لهأ

 "هم ١/

 هيقفو رهنلا ءارو ام خيش هيقفلا ريبكلا صفح وبأ يفنحلا يراخبلا صفح نب دمحأ وه (؟)

 رابك نم ناكو ةدم نسحلا نب دمحم بحصو لحترا ه١6١ ةنس دلو .قرشملا

 هقفتو «ةقبطلا هذهو ةماسأ يبأو حارجلا نب عيكو نم عمسو يأرلا يف عرب «هتذمالت

 صفح وبأ تام (ةيفنحلا) باحصألا روهمج اهيف فلاخي تارايتخا هلو «ةمئأ هيلع

 ةينسلا تاقبطلا ء١٠/۷١١٠ ءالبنلا مالعأ ريس .ه1١1/ ةنس مرحم يف ىراخبب

 . ٦۷/١ ةيضملا رهاوجلا ء۱۸ ص ةيهبلا دئاوفلا 60١"

 .(ب) يف ةدوجوم ريغ (رابك) (۳)

 طساوب دلو يفنحلا هيقفلا ءالولاب ينابيشلا هللا دبع وبأ دقرف نب نسحلا نب دمحم وه (5)

 ثيدحلا عمسو «ءدادغب نكس مث ةفوكلاب أشنو ه1 ليقو ه١ ةنس قارعلا يف

 = رشن يذلا وهو «هنع هقفلا ذخأو ةفينح ابأ بحصو يروثلاو يعازوألاو كلام نع
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 تعمس :لوقي ورم خيش ؟"”نادبع وهو ("نامثع نب ر هللا دبع اذه

 انلق ."ةفينح يبأ نب دامح لاق :لوقي ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 “)4 69 اَنَص اَنَص كلمو كر اجو :لجو رع هللا لوق متيأرأ :“ءالوهل
 املا َنْم ٍلَدَظ يف هل هاي نأ لإ ٌنوُرظنَي لَم ۶ : لجو رع هلوقو

 ©"0؟ًافص ًافص كلملا ءيجي لهو ؟لاق امك انبر ءيجي لهف '”4ةَحِيِكْمْلَاَو

 ىنع ام يردن ال انإف ىلاعت برلا امأو ءافص ًافص نوئيجيف ةكئالملا امأ :اولاق

 فيك اوملعت نأ مكفلكن مل انإ :مهل انلقف “هتئيج فيك يردن الو «كلذب

 ع ا وم نان ناو تو يآ دعي اعلا ده و نطلع
 عماجلاو ءطوسبملا ‹جحلا :اهنم ةديدع فيناصت هل :افهرفو هجا يعفاشلا

 دئاوفلا .ه184 ةنس مرحم يف يرلاب ىفوت «تادايزلاو ءريبكلا عماجلاو «ريغصلا
 تسرهفلا مالا /” دادغب خیرات «۳۴۳۲/۲ تايفولاب يفاولا ٠١١۳ ص ةيهبلا
 .76ا!/ ص

 . ١58 ص هتمجرت تقبس .نادبع :بقلملا . يكتعلا نمحرلا دبع وبأ وه )01(

 .اندنع (ب) يف 00

 . هيقفلا يفوكلا يميمتلا  تباث نب نامعنلا  ةفينح يبأ نب دامح ليعامسإ وبأ وه )۳(
 نبا هفعض .ةفوكلا ءاضق ىلوت .عروو حالصو ملع اذ ناك . ىتفأو هيبأ ىلع هقفت
 ليعامسإ مامإلا هدلو هنع ثدحو هريغو هيبأ نع ةياور هل .هظفح ةهج نم يدع

 تايفو 1۹ ص ةيهبلا دئاوفلا .الهك ه١۷١ ةنس دامح يفوت .ةرصبلا يضاق

 ءالبنلا مالعأ ريس ١/ ٠٠۹١ لادتعالا نازيم ۲٠۰« ص تسرهفلا . ۰ ض نايعألا
 . ۲۸۷ /۱ بهذلا تارذش ا

 . مهوحنو ةيمهجلا لثم تافصلا ةافن مه 63

 .77 ةيآلا :رجفلا ةروس (ه)

 7١١. ةيالا :ةرقبلا ةروس 00

 .(ب) يف دوجومو ( 1 ) طقاس انه ىلإ (ّلجو رع هلوقو) هلوق نم (۷)
 .هئيجم يأ (۸)

٤ 



 كلملا نأ ركنأ نم متيأرأ 3 أونمؤت نأ مكفلكت انكلو « هتكيح

 كلذكف :انلق . بذكم "7رفاك : 6 e را

 ركذ :©هباتك يف ًاضيأ يراخبلا صفح يبأ نب هللا دبع وبأ لاق

 لاق اذإ) :لوقي "ضايع نب ليضفلا تعمس :لاق '''ثعشألا “نب ميهاربإ

 برب نمؤأ انأ : تنأ لقف .هناكم نع لوزي برب نمؤأ ال انآ : يمهجلا كل

 . *0(ءاشي ام لعفي

 .هتئيجب (ب) يف )١(

 .ءيجت ال ةكئالملا (ب) يف (۲)

 . (رفاك )لبق (وه) ةدايز (ب) يف )۳(

 .باتكلا اذه ىلع رثعأ مل (4)

 . فيرحت وهو (نع) ( أ ) يفو «باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (ه)

 هب نظن انك : متاح وبأ لاق . ضايع نب ليضفلا مداخ .ثعشألا نب ميهاربإ وه (1)

 .تاقثلا يف نابح نبا هركذ .ًاطقاس ًاثيدح ركذو «ثيدحلا اذه لثمب ءاج دقف «ريخلا

 درفنيو برغي قئاقرلا هنع يوري ليضفلل ًابحاص ناكو .ةنييع نبا نع يوري :لاقو
 ناسل .روباسينب هنع انبتك ةقث ناك : خيراتلا يف مكاحلا هنع لاقو . فلاخيو ءىطخيف

 . ٠٠١/١ لادتعالا نازيم 25/١ نازيملا

 دلو «مرحلا خيش يزورملا يعوبريلا يميمتلا دوعسم نب ضايع نب ليضفلا وه (۷)
 يروثلاو كرابملا نبا هنع ىور «ةفوكلاب هتقبطو بئاسلا ءاطع نع ثدح .دنقرمسب

 ًامامإ ناك :يبهذلا لاق .مارحلا تيبلا ًارواجم ةكم نكس .ريثك قلخو يعفاشلاو

 ةنس ءاروشاع موي ىفوت .نومأم ةقث :هريغو يئاسنلا لاق .نأشلا ريبك ةقث ًاتناق ًاينابر

 ۲۹٤‹ /۸ بيذهتلا بيذهت ء7 49/١ ظافحلا ةركذت . نينامثلا ىلع فين دقو ه۷

 . 85 /4 ءايلوألا ةيلح « 47١/4 ءالبنلا مالعأ ريس

 ”” ص يراخبلا مامالل (دابعلا لاعفأ قلخ) باتك يف ضايع نب ليضفلا لوق درو (۸)

 = .خلإ . . .هناكم نع لوزي برب رفكأ انأ :يمهج كل لاق اذإ : ظفلب دانسإ نودب

Y0 



 ةّئسلا عاب

 ۽, عدبلاكرتو

(۳) 

(€) 

 دبع ن رر نع ." مزاح يبأ نب سيق نع "”دلاخ يبا

 نب ليعامسإ ثيدح .هسلجم ىف 3

| 

 نوراه نبديزي یورو

 ‹ةيؤرلا ف هلل

 لوصأ حرش) هباتك يف يئاكلاللا مامإلا ضايع نب ليضفلا نع هج را ظفللا اذهبو

 ٠٥١(. /۳ ةّئسلا لهأ داقتعا

 . ۲۰۳ ص هتمجرت تمدقت

 ظفاحلا يفوكلا ءالولاب يسمحألا يلجبلا هللا دبع وبأ دلاخ يبأ نب ليعامسإ وه

 .ريثك ليقو «دعس ليقو «زمره هيبأ مساو .ريبكلا مامإلا

 ليعامسإ : يعيبسلا قاحسإ وبأ لاقو ًارثكم ًانقتم ةجح ًاملاع ناك : يبهذلا هنع لاق
 لاقو .ليعامسإ مهنم ركذو «ةثالث سانلا ظافح :يروثلا لاقو ءًابرش ملعلا برش
 ةركذت .ه۱ ٤٦ ليقو ھه ةنس يفوت . ةَقث : يدهم نباو نيعم نباو ىئاسنلا هيف

 تارذش ۱۷١/١ ءالبنلا مالعأ ريس ۲۹۱/۱ بيذهتلا بيذهت ٠٠١١/١ ظافحلا

 7١5/١ ٠ بهذلا

 ليقو ‹«فوع نب نيصح هيبأ مساو يفوكلا يلجبلا يسمحألا مزاح يبأ نب سيق وه

 هقثو .مهريغو ايلعو نامثعو ركب ابأ عمس قيرطلا يف سيقو ةي يفوتف . هعيابيل
 .مالسإلا نيواود لك يف هر حجتحم هثيدح : يبهذلا لاقو «هريغو نيعم نب ىسيحي

 ه۹۷ ةنس ىفوت .ثيدحلا ركنم وه :ديعس نب ىيحي يل لاق : ينيدملا نبا لاقو

 ءالبنلا مالعأ ريس 285/8 بيذهتلا بيذهت 25١/١ ظافحلا ةركذت .هه94 ليقو

 . 407/17" دادغب خيرات 5

 نم رسقو  يرسقلا يلجبلا ةبلعث نب رصن نب كلام نب رباج نب هللا دبع نب ريرج وه
 يتلا ةّنسلا يف ملسأ «ةباحصلا نايعأ نم . هللا دبع وبأ ليقو «ورمع وبأ  ناحطق

 دعب ةفوكلا لزنو همدهف ةصلخلا يذ ىلإ ةي هللا لوسر ههجوو . ةي يبنلا اهيف ضبق

 .اهدعب ليقو هه١ ةنس ةفوكلاب سيق نب كاحضلا ةيالو يف ةارسلاب يفوت .ةعامجو

 . ٥۸/١ بهذلا تارذش ,ه٠7 /۲ ءالبنلا مالعأ ريس ۲

۲۳٢ 



 ةليل رمقلا ىلإ نورظنت امك مكبر ىلإ نورظنت مكنإ) : ةه هللا لوسر لوقو

 ؟ثيدحلا اذه ىنعم ام دلاخ ابأ اي :هسلجم يف لجر هل لاقف “"(ردبلا

 لعف ام لثم ىلإ كجوحأو ““غيبصب كهبشأ ام) :"لاقو "1ورَحو بضغف

 يذلا لوقلا اذه زواجي نأ هل زوجي نمو !اذه فيك يردي نمو !كليو «هب

 هسفن هفس نم الإ هسفن ءاقلت نم ءيشب هيف ملكتي وأ «ثيدحلا هب ءاج

 ملسو هلآو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر نع ثيدحلا متعمس اذإ ؟هنيدب فختساو

 نإو «متملس هيف اورامت ملو «هومتعبتا نإ مكنإف هيف اوعدتبت الو «هوعبتاف

 . (متكله اولعفت مل

 كهبشأ ام :لئاسلل نوراه نب ديزي لاق يذلا غيبص “”ةصقو

 نب ىيحي هاور ام يه هب لعف ام لثم ىلإ كجوحأو «غيبصب

 ذإ لَك يبنلا دنع ًاسولج انك :لاق ريرج نع :ًالماك ثيدحلا ظفلو .يراخبلا هجرحخأ )١(

 يف نوماضت ال اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ) :لاق ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن
 بورغ لبق ةالصو سمشلا عولط لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف «هتيؤر

 مقر ديحوتلا باتك 419/1 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص (اولعفاف سمشلا

 . ۷٤١٤ ثيدحلا

 . 0757 ١/ ةياهنلا) .هموق نع لوحت اذإ :ًادورح لجرلا درح : ةياهنلا يف (۲)

 .لاقف (ب) يف (۳)
 :لاقيو . يميمتلا ورمع نب لسع نب عشق نب نطق نب رذنملا نب كيرش نب غيبص وه (4)

 نب هللا دبع نب لسع هيخأ نبا هنع ثدح .ىلعألا هدج ىلإ ةبسن لسع نب غيبص
 هدلجف نارقلا بيرغ نع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لأسي غيبص ناكو «لسع

 يتأتسو) مهتسلاجمب رمع هل نذأف هيأر نع عجر ىتح سانلا ةسلاجم هيلع مرحو

 ينغملا ۳۸٦/١ قشمد خيرات بيذهت 2484 /* هبتنملا ريصبت .(ًابيرق هتصق

 . ۱١۰ ص

 .هومتعبت (ب) يف (5)

 فضي



 نيتمؤملا ريمأ ىلا .يميمنلا اعييص»نأ :«بيسملا نب كيعسأ نع. دعس
 : نع ين ربخأ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع

 تعمس ينأ “الولو .ءحايرلا يه :"”لاق 4 ©9 ورد ٍتَرَدلاَو »

 ؟2049 ارقو ِتلَِحْلآَف $ :نع ينربخأف :لاق ."””هتلق ام هلوقي ةَ هللا لوسر

 :لاق .هتلق ام هلوقي ا هللا لوسر تعمس ينآ الولو «باحسلا يه :لاق

 تعمس ينأ الولو «ةكئالملا :لاق ب74( ا تیم : نع را

 ؟*4 ا تیرا 8 :نع ينربخأف :لاق .هتلق ام هلوقي ال هللا لوسر

 يراصنألا ديعس يبأ  دهق ليقو  ورمع نب سيق نب ديعس نب ىيحي وه )1١(
 دلو .ةعبسلا ءاهقفلا ذيملتو هنامز يف ةنيدملا ملاع دوجملا ةمالعلا مامإلا يجرزخلا

 : لاقي ىتح رهتشا هنعو (تاينلاب لامعألا امنإ) ثيدح بحاص وهو .هال٠ ةنس لبق

 نكاسلاو اسنأ عمسو رمع نب هللا دبع ديعس نب ىيحي ىأر .نيتئاملا وحن هنع هاور

 كلام هنع ىور .قلخو يرهزلاو ةعبسلا ءاهقفلا نم هدعب نمو بيسملا نبا عمسو

 : يئاسنلا لاقو . سانلا تبثأ :لبنح نب دمحأ هنع لاق . قلخو يعازوألاو يروثلاو
 ه٤٤٠ ةنس تام .مهنم هركذو ةثالث ظافحلا نم تكردأ :نايفس لاقو .تبث ةقث
 تارذش 277١/١١ بيذهتلا بيذهت ٤۸/٥ ءالبنلا مالعأ ةريس .ه١٤٠ ليقو

 ۲٠۲/۱. بهذلا

 . ١ ةيآلا :تايراذلا ةروس (؟)

 .لاقف (ب) يف (۳)

 (أ) يفو «هدعب ام عم بسانتمو .ىرخألا رداصملل قفاوم | وهو (ب) نم تبثأ ام (4)

 .الول

 هنأ اميس الو باوصلل برقأ تبثأ امو (تلق ام لوقي) (1) يفو (ب) نم تبثأ ام ))

 . ةيتآلا لمجلا يف يتأيس ام لئامي

 .7 ةيآلا :تايراذلا ةروس (5)

 . ٤ ةيآلا : تايراذلا ةروس (۷)

 .” ةيآلا :تايراذلا ةروس (۸)

 فر



 مث :لاق .هتلق ام هلوقي لك هللا لوسر تعمس ينأ الولو «نفسلا يه :لاق

 مقا اعد ااا ی تيب. یف اج مقا طوس الاه ترف ھا
 ىسوم يبأ ىلإ بتكو ""بتق ىلع هلمح مث «ىرخأ طوس ةئام هبرض
 ىسوم ابأ ىتأ ىتح ؛كلذك لزي ملف «سانلا ةسلاجم هيلع مرح نأ :يرعشألا

 . ائيش هدجي ناك امم هسفن يف دجي ام ‹ةظلغملا ناميألاب فلحف «يرعشألا

 هنيب لخ «قدص دق الإ ؟هلاخإ ام :هيلإ بتكف «هربخي رمع ىلإ بتكف
 سالا ام نيو

 )١( ىنعملل حضوأ تبثأ امو .برضب () يفو (ب) يف اذك .
 بتقلا :ةياهنلا يفو ۱۸١۹/١(. حاحصلا) .مانسلا ردق ىلع ريغص لحر :بتقلا (۲)

 ١١(. /5 ةياهنلا) هريغل فاكإلاك لمجلل

 .هربخب (ب) يف (*)

 . ٠١۸/۲ طيحملا سوماقلا بيترت :رظنا .هنظأ يأ :ةزمهلا رسكب .هلاخإ (4)

 . ينطقرادلاو رازبلا ركب يبأ ظفاحلا نع ًالقن هخيرات يف ركاسع نبا ةصقلا هذه ركذ (ه)

 .(3785 7/5 قشمد خيرات بيذهت) رظنا

 قيرط نم (دارفألا) ينطقرادلا باتك نع ةباصإلا باتك يف رجح نبا اهلقنو

 (ةربس يبأ نبا هب درفت بيرغ) اهرخا يفو .بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيحي

 فعضأ (راطعلا ةمالس نب ديعس يأ) هنع يوارلاو «فيعض وهو) : رجح نبا لاق

 نع ديزي نب بئاسلا نع ةصفح نب ديزي نع رخا هجو نم يرابنألا هجرخأ نكلو . هنم

 .مهيف ًاديس ناك نأ دعب هموق يف ًاعيضو غيبص لزي ملف :هيفو حيحص دنسب رمع

 هجرخأو «هجولا اذه نم ديعس نب ىيحي ثيدح هعمج يف يليعامسإلا جرخأو

 يدهنلا نامثع يبأ نع يميمتلا ناميلس ةياور نم رخآ هجو نم يقشمدلا ةعرز وبأ

 ؛ ٠٥۹/۳ ةباصإلا) رجح نبا مالك ىهتنا (ًالوطم دارفألا يف ينطقرادلا هجرخأو «هب

45 )). 

 ىلإ هدنسب رازبلا ركب يبأ ظفاحلا ةياور نع ًالقن هريسفت يف ريثك نبا اهركذو

 نبا ركب وبأف) :رازبلا ركب وبأ لاق مث .ابيرقت اهصنب ةصقلا ركذف .بيسملا نب ديعس

 = اذهف): ريثك نبا لاقو .(ثيدحلا باحصأ نم سيل مالس نب ديعسو «نيل ةربس يبأ

۳۹ 



 نم الجر تعمس ¢ بعك نب نطق نع < ديز نب دامح ىورو 8 )۳( )¥( 000 .

 تيأر : لاق ع هيبأ نع ثدحيي 0 نب دلاخ نالف هل لاقي ‹ لجع ینہ

 سلج املكف ‹قلحلا ىلإ ءيجي «برجأ ريعب هنأك «ةرصبلاب لسع نب غيبص

 ريمأ '”ةمزع :ىرخألا ةقلحلا لهأ مهادان ؛هنوفرعي ال موق ىلإ

(۱( 

(۲( 

 و (۳)

00 

(6) 

 نب غيبص ةصق نإف ءرمع ىلع فوقوم هنأ هيف ام برقأو «هعفر فيعض ثيدحلا
 هللاو ًادانعو ًاتنعت لأسي اميف هرمأ نم هل رهظ هنأل هبرض امنإو «رمع عم ةروهشم لسع
 , ۲۳۳ #7” /4 ريثك نبا ريسفت (ملعأ

 نم هلصأ  ريرضلا ليعامسإ وبأ يرصبلا يدزألا مهرد نب ديز نب دامح وه

 تباثو نيريس نب سنأ عمس .ه94 ةنس دلو .تبثلا ظفاحلا ةمالعلا  ناتسجس

 يدهم نب نمحرلا دبعو ةبعشو نايفس هنع ىور «ريثك قلخو ديبع نب سنويو ينانبلا
 . مهاوس ممأو كرابملا نباو

 ا و مهتامز قی : يدهم نب نمحرلا دبع لاق
 ناك ثيدح فالا ةعبرأ هثيدحو «ةقث ديز نب دامح : يلجعلا هللا دبع نب دمحأ لاقو

 2778/١ ظافحلا ةركذت .ه11/4١ ةنس ناضمر يف يفوت .باتك هل نكي ملو اهظفحي
 .مإ/١٠١/4 ةياهنلاو ةيادبلا 5٠. /" بيذهتلا بيذهت « 405 /1/ ءالبنلا مالعأ ريس

 ‹يرصبلا مثيهلا وبأ «يديبزلا (سبع نب ةعيطق ىلإ ةبسن) يعطقلا بعك نب نطق وه

 ديز نب دامحو ةبعش هنعو ءامهريغو ينايتخسلا بويأو «يندملا ديزي يبأ نع ىور
 بيذهت .تاقثلا يف نابح نبا هركذو .ةقث :ةعرز وبأو نيعم نبا لاق .ةعامجو

 بيذهت بيهذت ةصالخ .18 ص ۲ ق ۳ ج ليدعتلاو حرجلا 2381/8 بيذهتلا
 ١5". ص لامكلا

 . تعمس لاق (ب) يف

 ملو «ةرابعلا قايسل بسنأ هلعلو .ةعرز نب نالف (ب) يفو (أ) لصألا يف اذك
 .ةعرز هيبأ الو ‹هنيعب صخشلا اذه ةفرعم نم نكمتأ

 ّدجو دهتجا :ةمزعو ةميزع مّرع :رينملا حابصملا يف لاق .مزاحلا عطاقلا هرمأ يأ
 نم ةمّرع ةاكزلا) :ثيدحلا يف ءاج :ةياهنلا يفو (408/7 حابصملا) هرمأ يف
 - :ةغللا سيياقم مجعم يف ءاجو 20777 / ةياهنلا) هقوقح نم قح يأ (هللا تامزع

3 



0١ 
 نينمۇملا .

: 26 (YY. 
 نب ناميلس نع < مزاح نب ديزي نع <« اضيأ ديز نب دامح ىورو

 هدنع تناكف «ةنيدملا مدق «غيبص :هل لاقي ميمت ينب نم اجو نأ ا

 دعأ دقو «هيلإ ثعبف «رمع كلذ غلبف «نارقلا هباشتم نع لأسي لعجف «بتك

 انآ :لاق ؟تنأ نم :لاقف سلج «هيلع لخد املف «لخنلا نيجارع هل

 كلتب هبرضي لعجف هيلإ ىوهأ مث .رمع هللا دبع انأو :لاق .غيبص هللا دبع

(010) 

(۲) 

(۳) 

0 

(6) 

 ٠۸/٤(. ةغللا سيياقم مجعم) .ةعاط ءافلخلا ةمّزعل نوري اوناك لاقي

 قشمد خيرات بيذهت رظنا) هخيرات يف ركاسع نبا اهركذ ةعرز نع ةياورلا هذه

 مالكلاو قطنملا نف نع مالكلاو قوطنملا نوص) هباتك يف يطويسلا اهلقنو (۷ 5

 . ركاسع نبا خيراتو يسدقملا رصنل ةجحلا باتك نع ١18( ص

 .(ب) يف دوجوم ريغ (ًاضيأ)

 وهو .تبثأ ام باوصلاو .أطخ وهو مزاح يبأ نب (أ1) يفو «(ب) نم تبثأ ام

 . يرصبلا ركب وبأ يمضهجلا يدزألا عاجش نب هللا دبع نب ديز نب مزاح نب ديزي

 .ه544١ ةنس رخآ يف تام .تاقثلا يف نابح نبا هركذو . يلجعلاو نيعم نباو دمحأ

 . 17١ ص لامكلا

 تنب ةنوميم نينمؤملا مآ ىلوم .بويأ وبأ «يندملا يلالهلا راسي نب ناميلس وه

 ةفئاطو ةشئاع نع ذخأ . ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحأ مامالا هيقفلا  ةيلالهلا ثراحلا

 ىلع اوقفتا «(ثيدحلا ريثك ًاهيقف ًاعيفر ًاملاع ةقث ناك) :دعس نبا لاق . ةباحصلا نم

 ه١١٠ ةنس يفوت .داهتجالا ةمئأ نم ناك :يبهذلا لاق .ملعلاو ةلالجلاب هفصو

 ۲ ف ١ ج ليدعتلاو حرجلا ۰۹1/۱ ظافحلا ةركذت . كلذ ريغ ليقو ه5 ليقو

 . ٤٤٤/٤ ءالبنلا مالعأ ريس 215/١ بهذلا تارذش ۰۱٤۹ ص

 قذعلا خيرامش هيف يذلا رفصألا دوعلا وه نوجرعلاو «نوجرع عمج :نيجارعلا

 . 7١7( /۳ ةياهنلا)

۲٤١ 



 :لاقف .ههجو ىلع ليسي مدلا لعجف « هجش ىتح هبرضي لاز امف «نيجارعلا

 د يدار يادعا تت يذلا هذ هللاو دقف ا

Of 0 

 ل ا EEE PET > يزورملا هيقفلا دومحم نب دمحم

 راش (ت) ف 0

 رکو فا تاک نم با 5/یا ن س یت ییا الا رخال هلع ١)

 يف يورهلا ليعامسإ وبأو ء۷۳ ص ةعيرشلا باتك يف يرجالاو (عدبتلاو عطنتلا
 نع ديز نب دامح قيرط نم مهلك (طوطخملا نم ١5١ ص هلهأو مالكلا مذ) باتك

 قشمد خيرات بيذهت رظنا) .هخيرات يف ركاسع نبا ةياورلا هذه ركذو . مزاح نب ديزي
 ظ > ` الك

 ننس :ًالثم رظنا ةقباسلا ثالثلا تاياورلا ىلع ةدايز اهيف ىرخأ تاياور ةصقللو
 حاضو نبال اهنع يهنلاو عدبلا ۰۷۳ ص يرجالل ةعيرشلا 5 مورا يمرادلا

 بيذهت «طوطخملا نم ٠١١ ص يورهلل هلهأو مالكلا مذ هال ه5 ص يسلدنألا

 يطويسلل مالكلاو قطنلا نف نع مالكلاو قوطنملا نوص ۰۳۸۷/٦ قشمد خیرات

 ( ٠ ۱۸۱۷ص

 نمحرلا دبع وبأ يملسلا يراسل ىسوم نب فمحص , نب نيسحلا نب دمحم وه (۳)
 ناسارخ خويش نع اهب ثدحو دادغب مدق ءاها"١ ةنس دلو .دهازلا ملاعلا ظفاحلا

 .زاجحلاو قارعلاو روباسينو ورمب ثيدحلا بتكو .هتقبطو مصألا سابعلا وبأ مهنم

 دهزلاو ثيدحلا تيب نم «هيف ًانقتم ثيدحلاو عامسلا ريثك ناك : مكاحلا لاق

 | . فوصتلاو (

 : بيطخلا لاقو .مهولا ىلإ هبسنو «بزكلا دس الاةللا ءالع نإ هل : جارسلا لاقو

 ةيفوصلل عضي ناكو «ةقث ريغ يملسلا ناك :ناطقلا فسوي نب دمحم يل لاق

 ظافحلا ةركذت ۲٤۸/۲ دادغب خيرات .ه7١4 ةنس نابعش يف يفوت . . ثيداحألا

 .5/8 مظتنملا ٠١١ /ه نازيملا ناسل 4/۳‘ ١

 )٤( انأبنأ (ب) يف .

 - ظفاحلا مامإلا .يدومحملاب فورعملا «يزورملا دومحم يدم گوا ومع (8)

4۲ 



 نب بهشأ ا ,"”ىلعألا دبع نسب سنوي انث «رصمب ° يجتلا

 OR NCCC EC SS OL 0 0 0 0 ني

 نبا لاق .نادبعب فورعملا يزورملا دمحم يبأ نع ملعلا ذخأ .دهازلا ملاعلا =

 فقأ مل :يونسألا لاقو .هوجولا باحصأ نم ءاعفرلا دحأ ليلجلا مامإلا : يكبسلا

 تاقبط .يفقثلاو يرخطصالا ةقبط يف يدابعلا هركذ نكلو «ةافو خيرات ىلع هل

 ةيعفاشلا تاقبط 28١ ص ينيسحلل ةيعفاشلا تاقبط ”2١4١/7 ىربكلا ةيعفاشلا

 تاغللاو ءامسألا بيذهت 2717/57/7 يونسألل ةيعفاشلا تاقبط ٠١ ص يدابعلل

. 

 )١( ةمجرت ىلع هل رثعأ مل .

 ثدحملا مامإلا ايركز وبأ يرصملا فالعلا ينالوخلا يداب نب بويأ نب ىيحي وه (۲)

 نب ديعس بحاصو يناربطلا خويش رابك نم  رصم لهأ هيقف  هيقفلا ةجحلا
 . حلاص :يئاسنلا لاق .نورخاو يواحطلا رفعج وبأو يئاسنلا هنع ىور :ةيرف يأ

 2188/١١ بيذهتلا بيذهت .ه149 ةنس مرحم يف يفوت .قودص : يبهذلا لاقو

 . 481/17 ءالبنلا مالعأ ريس ۰۲٠۰ /۳ فشاكلا .۲۰۲/۲ بهذلا تارذش

 ملاع مامإلا ظفاحلا يفدصلا ىسوم وبأ صفح نب ةرسيم نب ىلعألا دبع نب سنوي وه (6)

 يف امامإ ناك ء«ه١١١ ةنس ةجحلا يذ يف دلو .هيقفلا ءىرقملا ةيرصملا رايدلا

 عمس .ةعامجو يربطلا ريرج نبا هيلع أرقو «هريغو شرو ىلع نارقلا أرق .تاءارقلا

 هجام نباو يئاسنلاو ملسم هنع ىورو ءامهريغو يعفاشلاو ةنييع نب نايفس نم

 يناثلا عيبر يف يفوت «سنوي نم لقعأ ادحأ رصمب تيأر ام :يعفاشلا لاق .نورخآو

 ظافحلا ةركذت ۷۸/۳ كرادملا بيترت ٤٤١/١١ بيذهتلا بيذهت .ه7585 ةنس

 . ۱٤۹/۲ بهذلا تارذش ۰۳٤۸/۱۲ ءالبنلا مالعأ ريس ۲

 رايدلا هيقف «يرماعلا ورمع وبأ يدعجلا يسيقلا دواد نب زيزعلا دبع نب بهشأ وه (4)

 . كلام مامإلا بحاص ناك . حصألا ىلع ه0٠5١ةنس رصمب دلو .هرصع يف ةيرصملا

 مكحلا دبع ونب هنعو .امهريغو ضايع نب ليضفلاو ثيللا نع ىورو .هيلع هقفت

 = ناكو .مساقلا نبا توم دعب رصم ةسائر هيلإ تهتنا «ةعامجو نيكسم نب ثراحلاو

Y€ 



 امو «هللا دبع ابأ اي :ليق .عدبلاو مكايإ :لوقي سنأ نب كلام ؟”تعمس
 همالكو «هتافصو هللا ءامسأ يف نوملكتي نيذلا :عدبلا لهآ :لاق ؟عدبلا
 «9نوعباتلاو ةباحصلا هنع تكس امع نوتكسي ال «هتردقو هملعو

 انأ (^فافخلا دهازلا رمع نب دمحم نب دمحأ "”نيسحلا وبأ انربخأ
 «"ناميلس نب عيبرلا انث «'”هيقفلا يدع نب دمحم نب كلملا دبع ميعن وبأ

 ةنس نابعش يف تام .ننسلا باحصأ هنع جرخ دقو قالا حج نور ا ی
 نايعألا تايفو ء۲/١٠ بهذلا تارذش ٠٥۹ ص ةيكزلا رونلا ةرجش .ه4

 . ٠٠١ /9 ءالبنلا مالعأ ريس ۰٤٤١ /۲ كرادملا بيترت ١/8"

 .تعمس لاق (ب) يف (1)

 نم 4 ۰۱۸۳ ص هلهأو مالكلا مذ) هباتك يف يورهلا ليعامسإ وبأ هجرخآ (۲)
 .دنسلا اذهب يملسلا نيسحلا نب دمحم قيرط نم ظفللا اذهب (طوطخملا

 . هتينك نم فورعملا وه تبثأ امو «نسحلا وبأ (ب) يف (۳)

 ًاخيش ناك .ناسارخ دنسم نيسحلا وبأ فافخلا دهازلا رمع نب دمحم نب دمحأ وه )٤(
 مهنم ةريثك ةعامج هنم عمسو .هريغو جارسلا سابعلا ابأ عمس ءةدابعلا ريثك احلاص
 ها هنع لاق .ينوباصلا ليعامسإ نامثع وبأو ظفاحلا هللا دبع ب مكاحلا
 .ةنس ٩۳ هلو ها846 ةنس لوألا عيبر يف يفوت .ةحيحص هتاعامسو ةوعدلا باجم
 . ٠٠ /8 تايفولاب يفاولا ٥۸/۳. ربغ نم ربخ يف ربعلا 1/6 باسنألا

 . هيقفلا يدابارتسالاب فورعملا يناجرجلا ميعن وبأ يدع نب دمحم نب كلملا دبع وه )6(
 :مكاحلا لاق .ةريزجلاو قارعلاو ماشلاو رصمو زاجحلا ىلإ لحر .ةجحلا ظفاحلا
 لاقو . ظافحلا هنع ذخأف ىراخب دصاق وهو روباسين درو . نيملسملا ةمثأ نم ناك
 عروتو قدص عم نيدلا عئارشل ظافحلا نمو نيملسملا ةمئأ دحأ ناك :بيطخلا
 يف فيناصت هل .ثيدحلاو هقفلا يف ًامدقم ناك :يمهسلا ةزمح لاقو . ظقيتو طبضو
 ظافحلا ةركذت 478/٠١« دادغب خيرات .ءازجأ ةرشع يف ءافعضلا باتكو «هقفلا
 . ۲۹۹/۱ بهذلا تارذش 27 /*

 ظفاحلا دمحم وبأ .ءالولاب دارملا لماك نب رابجلا دبع نب ناميلس نب عيبرلا وه (1)
 - .ها1/4١ ةنس دلو .هملع لقانو يعفاشلا مامإلا بحاصو .ةيرصملا رايدلا ثدحم

٤ 



 الخ ام بنذ لكب دبعلا هللا ىقلي نأل) :لوقي هللا همحر يعفاشلا ''"تعمس

 . ''”(ءاوهألا نم ءيشب هاقلي نأ نم ىلإ بحأ «كرشلا

 انث فرحا ورمع وبأ انثدح ."”لضفلا نب دمحم رهاط وبأ ينربخآ

 هد هاب RE ف 28 Re 43 18: فر ETL e e E e أ ل يأ لي خو ا © هزألا وبأ

 هجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هنعو .ةفئاطو ثيللا نب بيعشو بهو نبا نع ىور

 ةيعفاشلا تاقبط .ه١۲۷ ةنس لاوش يف تام .طاطسفلا عماج نذؤم ناك .مهريغو

 . ۲۹۱ /۲ نايعألا تايفو ٥۸٦/۲ ظافحلا ةركذت 7094/١« ىربكلا

 .تعمس لاق (ب) يف )1١(

 ميعن وبأو «(۱۸۷ ص هبقانمو يعفاشلا بادا) باتك يف متاح يبأ نبا هجرخأ (؟)

 داقتعالا) باتك يف يقهيبلاو 01١١/8 ١١7(« ءايلوألا ةيلح) باتك يف يناهبصألا

 . 27717 ص يرتفملا بذك نييبت) باتك يف ركاسع نباو (۲۳۹ ص

 287 ص هبقانمو يعفاشلا بادا باتك رظنا .ةدايزبو رخآ ظفلب لوقلا اذه ىورو

 نم ۲٠١ ص يورهلل هلهأو مالكلا مذ باتك 1١١/4« ءايلوألا ةيلح باتك

 . ۳۳۷ ۲۰ ص يرتفملا بذك نييبت باتك ء.طوطخملا

 هتمجرت تمدقت .ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم رهاط وبأ وه (۳)
 . 777 ص

 .يريحلا ورمع وبأ .يروباسينلا ملسم نب روصنم نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ وه )٤(

 يف روباسين خيش ناك .لاحرلا مامإلا ظفاحلا  روباسينب روهشم عضوم ىلإ ةبسن ل

 ةعرز ابأو يلهذلا ىيحي نب دمحمو عفار نب دمحم عمس ةورثلاو ةيكزتلاو ثيدحلا

 يلمتسملا كرابملا نب دمحأ هنع ذخأ .ناسارخو لابجلاو زاجحلاو قارعلاب مهتقبطو

 يف تام .ريثك قلخو يضاقلا روصنم نب ىيحيو يليعامسإلا ركب وبأو ءهمدقت عم

 «۷۹۲/۳ ظافحلا ةركذت ٤4۲/٠١ ءالبنلا مالعأ ريس .ه۷١۳ ةنس ةدعقلا يذ

 . 7176 /9 مظتنملا

 ناك .ةقثلا ظفاحلا .يروباسينلا رهزألا وبأ طيلس نب عينم نب رهزألا نب دمحأ وه (5)

 ىورو . مهتقبطو ریرج نب بهوو يئيللاو قازرلا دبع حف .نيثدحملا ءاملع نم

 - ثدحو .مهريغو يلهذلا ىيحي نب دمحمو ةميزخ نباو هجام نباو يئاسنلا هنع

 فقم



(1) 

(۲) 

(0 

(4) 

 خيرات كل بيذهتلا بيذهت .ه۳٣۲ةنس يفوت .هنع سا : لاقف ةرهزألا يب

 . ۳۹۳/۱۲ ءالبنلا مالعأ ريس ٥ ۲ ظافحلا ةركذت ۳۹ /4 دادغب

 نايفس نع ىور .رثكملا ةقثلا ظفاحلا يفوكلا رماع وبأ يئاوسلا ةبقع نب ةصيبق وه

 ةقث ةصيبق ناك :لبنح نب دمحأ لاق .هريغو يراخبلا هنع ىورو «هريغو يروثلا

 :دعس نبا لاقو .ظلغلا ريثك هنكلو «هدنع نكي مل ءيش يأو ءب سأب ال ًاحلاص
 ةنس رفصلا يف ةفوكلاب تام .يروثلا نايفس نع ثيدحلا ريثك ًاقودص ةقث ناك

 نبا تاقبط «ا/ ١/ ظافحلا ةركذت ء١١۲٠ ص ۲ ق ۳ ج ليدعتلاو جلا .ه6

 5٠7/5 دعس

 مامإ هللا دبع وبأ يفوكلا يروثلا عفار نب بيبح نب قورسم نب ديعس نب نايفس وه

 ه۹۷ ةنس دلو .ثدحملا دهتجملا هيقفلا هنامز ىف نيلماعلا ءاملعلا ديسو ظافحلا

 ينابيشلا قاحسإ يبأو « هيبأ نع ىور «هدلاو ءانتعاب ريغص وهو ملعلا بلطو

 امأو . خيش ةئامتس هخويش ددع نإ لاقي ىتح .ريثك قلخو دلاخ ىبأ نب ليعامسإو

 دواد وبأو ةنييع نب نايفسو يعازوألاو ةفينح وبأ مهنم اش ريثك قلخف هنع ةاورلا

 ایش یبلق تعدوتسا ام : هسفن نع لاقو . ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ يروثلا نايفس

 ةنس تام .ضئارفلا ءريغصلا عماجلا ءريبكلا عماجلا :هفيناصت نم .ينناخف طق
 بيذهتلا بيذهت 070/١ ظافحلا ةركذت 0774/1 ءالبنلا مالعأ ريس .ه١0

 8/8/١”". نيفراعلا ةيده 2788/١ بهذلا تارذش 2١6١/4 دادغب خيرات 54

 مدق .نارهم نب نوميم بحاص يرزجلا هللا دبع وبأ ءالولاب يبالكلا ناقرب رفعج وه

 يروثلا نايفسو ميعن وبأو عيكو هنع ثدح .هريغو مصألا نب ديزي نع ثدحو ةفوكلا
 ظفاح قداص : يبهذلا لاقو . فيعض يرهزلا يف وهو ةقث : ىيحي لاق .مهريغو'

 نب سمح نم لش تيارا آم : لاق يروثلا نايفس نعو .هربخ لوبق بجاو ثيدحلل

 2 /"* بيذهتلا بيذهت ۱ ظافحلا ةركذت .ه1614١ ةنس رفعج تام .ناقرب

 . 4١١/5 ءالبنلا مالعأ ريس ۰٤٠۳/١ لادتعالا نازيم
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 . ''9(كلذ قوس امع َهَلاَو 37 ينارغألاو

 ىيحي اأ تس i نب دمحم انث ‹ ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 نب دمحأ تعمس : لوقي ةو نب سابعلا تعمس :لوقي ا

 .ءابغلاو ةجاذسلا ال ةرطفلا موزل انه دوصقملا )١(

 . (طوطخملا نم) ١75 ص هلهأو مالكلا مذ) هباتك يف يورهلا ليعامسإ وبأ هجرخأ (۲)

 . هتمجرت ىلع فقأ مل )۳(

 )٤( تعمس لاق (ب) يف .

 وهو - زازقلا () يفو «مجارتلا بتك يف امك باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (ه)

 خيش رازبلا يزجسلا ىكزملا يروباسينلا ثراحلا نب ىيحي نب ايركز وهو . فيرحت

 نع ىور .ثدحملا هيقفلا . فيناصتلا بحاصو دابعلا دحأو هرصع يف ةيفنحلا

 يف ةريثك فيناصت هلو ةفينح يبأ مامإلا بقانم هل .ةعامجو هيوهار نب قاحسإ

 2548/١ ةيضملا رهاوجلا ..ه۲۹۸ ةنس يناثلا عيبر يف روباسينب يفوت .ثيدحلا

 . 77١ /۲ بهذلا تارذش ۰۱۸٤/٤ نيفلؤملا مجعم 2737/7/١ نيفراعلا ةيده

 ءاملع نم ظعاولا يروباسينلا لضفلا وبأ سرشأ نب هللا دبع نب ةزمح نب سابعلا وه (5)

 لبنح نب دمحأ مامإلا عمسو ملعلا بلط يف لحر «نايبو ناسل بحاص روباسين

 لوألا عيبر يف يفوت .ةوعدلا باجم ناكو «ليللا موقيو راهنلا موصي ناك .ةعامجو

 ةيضملا رهاوجلا ۰۲۹/١ مظتنملا 27784 /7 قشمد خيرات بيذهت .ه144 ةنس

0 . 

 نب نسحلا وبأ يبلغتلا ثراحلا نب سابعلا نب نوميم نب هللا دبع نب دمحأ وه (۷)

 نع ىور .ه54١ ةنس دلو .لصألا يفوك .دهازلا يقشمدلا .يراوحلا يبأ

 يبأ تعمس :متاح يبأ نبا لاق . مهريغو ملسم نب ديلولاو عيكوو ثايغ نب صفح

 راجا ملعأ ادا تارا :دواد وبأ لاقو .هحدم يف بنطيو هيلع ءانثلا نسحي

 ١ق ١ ج ليدعتلاو حرجلا .ه45 ةنس يناثلا ىدامج يف يفوت .هنم كاسنلا

 . ٠٠١/۲ بهذلا تارذش ۰٤۹/۱ بيذهتلا بيذهت ۰٤۷ ص

۷ 



 يف هسفن هب هللا فصو ام لك) :لوقي ةنييع نب نايفس تعمس :لوقي

 ."(هنع توكسلاو «هتوالت هريسفتف ؛ هباتك

 قاحسإ نب دمحم سابعلا وبأ انك .247فافخلا لا وبأ انربخأ

 ("ةجراخ نب مثيهلا انث ٠ ”ثراحلا يبأ نب ليعامسإ انث “ارسلا

 ةنس دلو .ظفاحلا مامالا دمحم وبأ يفوكلا يلالهلا نوميم نب ةنييع نب نايفس وه )١(

 يعيبسلا قاحسإ ابأو يرهزلا عمس .دادغب مدقو .ةكم نكس مث ةفوكلاب ه۷

 ملع بهذل ةنيبع نب نايفسو كلام الول :يعفاشلا لاق .ةجح ةقث ناك «ةفئاطو
 تام .ةنييع نب نايفس نم ننسلاب ملعأ ناك ادحأ تيأر ام :دمحأ ناقو:-: زادبعلا
 2404/4 ءالبنلا مالعأ ريس 211/4 /4 دادغب خيرات .ه98١ ةنس لا
 .. ۱۷١/۲ لادتعالا نازيم ٤/ ١١١ بيذهتلا بيذهت 237/1١ ظافحلا ةركذت

 211١8 ص داقتعالا باتك يف يقهيبلا مامإلا دنسلا اذهب نايفس نع لوقلا اذه ىور (۲)
 باتك يف ينطقرادلا مامإلا رخآ دنسب هنع هاورو ٤٨۹ ص تافصلاو ءامسألا باتكو
 حرش) باتك يف يئاكلاللا مامإلاو (فلسلا دئاقع ةلسلس نمض ۷٠ ص) تافصلا
 هب هللا فصو ءيش لك) : ظفلب امهالك /57١( ةعامجلاو ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ
 يوغبلل ةّنسلا حرش رظناو «(لثم الو فيك ال هريسفت هتءارقف نآرقلا يف هسفن

 ظ . ١/7

 .تبثأ ام هتينك نم فورعملاو «نسحلا وبأ (ب) يف (۳)

 . 755 ص هتمجرت تمدقت . نا لكل ازا لا ردع ىب خم نير تملأ ره )€)

 7١5. ص هتمجرت تمدقت يروباسينلا ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم وه (6)
 نع ىور .قاحسإ وبأ يدادغبلا نيهاش نب دسأ ثراحلا يبأ نب ليعامسإ وه (0)

 نباو رازبلاو هجام نباو دواد وبأ هنعو :ةعامجو بيشألا ىسوم نب نسحلا
 يبأ عم هنع تبتك : متاح يبأ نبا لاق .مهريغو جارسلا سابعلا وبأو متاح يبأ
 عرو قودص ةقث : ينطقرادلا لاقو . قودص :لاقف يبأ هنع لئسو .قودص ةقث وهو
 خيرات .ها6/ ةنس ىلوألا ىدامج يف تام .تاقثلا يف نابح نبا هركذو .لضاف
 . ۲۸۲ /۱ بيذهتلا بيذهت « 775/5 دادغب

 - نع ثدح .ثدحملا ةقثلا ظفاحلا .يدادغبلا مث يزورملا ةجراخ نب مثيهلا وه (۷)

۲4۸ 



 :“” /اولاقف/ ةيؤرلاو «تافصلا يف ثيداحألا هذه نع «سنأ نب كلام

 : ني الب تءاح امک اهورمأ)

 ةمألا ءاملع نيعو «هرصع ىف ةمئألا مامإ (*!يرهزلا امالا لاق

 .(هيلستلا انيلعو ءغالبلا لوسرلا ىلعو «نايبلا هللا ىلع) :  هتقو يف

 نبا هقثو .نورخاو لبنح نب دمحأو يراخبلا هنع ثدحو .قلخو ثيللاو كلام =

 دادغب يف تام . هيلع ينثي لبنح نب دمحأ ناكو . سأب هب سيل : يئاسنلا لاقو .نيعم

 2459/7 ظافحلا ةركذت 208/١5 دادغب خيرات .ه۲۲۷ ةنس ةجحلا يذ رخآ يف

 . ۹۳/۱۱ بيذهتلا بيذهت

 .تعمس لاق (ب) يف )١(

 . ۲۳۰ص هتمجرت تمدقت (۲)

 . ۲٠۲ ص هتمجرت تمدقت . يعازوألا دمحم نب نمحرلا دبع وه (۳)

 هتمجرت تمدقت دقو «ىرخأ تاياور يف هب حيرصتلا ءاج امك يروثلا نايفس وه )٤(
 .715 ص

 . ىرخألا بتكلا قفاوي تبثأ امو «همدقت ام عم بسانتي ال اذهو (لاقف) نيتخسنلا يف ()

 ةعامجلاو ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش باتك يف يئاكلاللا مامإلا هظفلب هاور (5)

 الب اهضمأ اولاقف) ظفلب ۷١ ص تافصلا باتك يف ينطقرادلا مامإلا هاورو .۷ ۴

 تافصلاو ءامسألا باتكو /١١4« داقتعالا باتك يف يقهيبلا مامإلا هاورو (فيك

 نب ثيللا) ةفاضإ امهيلك دنعو (ةيفيك الب ...يعازوألا لئس) ظفلب 40” ص

 ”2.١4 ص يبهذلل ولعلا رصتخم 2١9١/١ يوغبلل ةّنسلا حرش رظناو ء(دعس

 . ٩٩/۲ هلضفو ملعلا نایب عماج ,۳

 .(ب) يف سيل (مامالا) 469

 . ۱۹۸ ص هتمجرت تمدقت . يرهزلا باهش نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم وه (۸)

 لجو زع هللا نم) ظفلب هحيحص يف ًاقيلعت يرهزلل لوقلا اذه يراخبلا دروأ (9)

 ديحوتلا باتك ٠٠۳/٠١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) رظنا .خلإ (. . . ةلاسرلا

 = :لاق ةي يبنلا نأ ىور يرهزلا نأ هيفو ةيلحلا يف ميعن وبأ هاورو .(55 مقر باب
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 . ؟”هيلستلا ةرطنق ىلع لإ تبثي ال مالسإلا مدق : فلسلا ضعب نعو
 نب دمحأ ان ."”مهامإلا يدج انثدح «"ةميزخ نب رهاط وبأ انربخأ

 نع «٠ "ينزملا هللا دبع نب ريثك انث « /ينينحلا/ بوقعي وبأ انث «“رصن

 هللا نم) :لاقف ؟اذه ام : ٌيعازوألا لأسف «(نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي الز _

 د ا ري كحال ؛ميلستلا انيلعو غالبلا هلوسر ىلعو ملعلا

 .59 /۳ ءايلوألا ةيلح رظنا

 لوقلا اذه لثم درو دقو )١۷١/١( ةّئسلا حرش هباتك يف يوغبلا مامإلا اذكه هدروأ )١(

 ىلع الإ مالسإلا مدق تبثتالو) :لاق ثيح ةيواحطلا ةديقعلا يف يواحطلا -

 نأ لمتحيو . ۱٤۹ ص عملا ةديقعلا حرش رظنا (مالستسالاو ميلستلا رهف

 . يواحطلا مامالل لوقلا اذه دصقي فلؤملا

 هتمجرت تمدقت .ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم رهاط وبأ وه (؟)

 ( ظ 1
 50 از نب قادتنا وجم نك زا اناا وه )۳(

 ءىرقملا دهازلا هيقفلا هللا دبع وبأ يروباسينلا يشرقلا دايز نب رصن نب دمحأ وه )٤(

 عماجلا ريغ يف امهالك ملسمو يراخبلا هنع ثدح .روباسين خيش ظفاحلا مامالا

 ناک : مكاحلا لاق .ريخلل ًابحم ةّنسلاب اكسمتم ناك . نورخآو ةميزخ نباو يئاسنلاو

 تام .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ةقث يئاسنلا لاقو . هرصع يف ثيدحلا لهأ هيقف

 وتر 000 بيذهتلا بيذهت م ظافحلا ةركذت . ه6 ةنس ةدعقلا يذ يف

 0 ۱۲ ءالبنلا مالعأ

 وهو .مجارتلا بتك نم بيوصتلاو  ينيسحلا (ب) يفو «ىنسحلا () يف (5)

 نب ريثك نع ىور .سوسرط ليزن يندملا بوقعي وبأ ينينحلا ميهاربإ نب قاحسإ
 صوحألا وبأو رازبلاو حابصلا نب نسحلا هنعو .مهريغو كلامو يروثلاو «هللا دبع
 : يدع نبا لاقو .ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو .رظن هثيدح يف : والا لاق نورو
 بيذهتلا بيذهت .ه1١1/ ليقو ه5١1 ةنس تام .هثيدح بتكي هفعض عمو فيعض

 . ۱۷۹ ١/ لادتعالا نازيم ,597/4 باسنألا ١/0

 = نع هيبأ نع ىور .يندملا ينزملا ديز نب فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك وه (0)
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 :ًابيزغ أدب نيدلا اذه نإ) : ةا هللا لوسر لاق :لاق ا نع ا

 :لاق ؟ءابرغلا نمو هللا لوسر اي ليق .ءابرغلل ىبوطف ءأدب امك ًابیرغ دوعيسو

(۱) 

(۲) 

(۳) 

050 

 قف
 ا لم قال كوخ و e a فخلال تعض تعمس ‹ ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 يراصنألا ديعس نب ىيحي هنع ىور . ةعامجو يظرقلا بعك نب دمحم نعو هدج

 .ءيشب سيل ثيدحلا ركنم :دمحأ نع بلاط وبأ لاق .ةعامجو عفان نب هللا دبعو

 لاقو .نيتملاب سيل :متاح وبأ لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا نع يمرادلا لاقو

 ه٤ ص ۲ ق ” ج ليدعتلاو حرجلا 47١« /۸ بيذهتلا بيذهت .ةقثب سيل :يئاسنلا

 . ٤٤٩/۳ لادتعالا نازيم

 ىور .هيبأ نع ىور . يندملا ينزملا ةحلم نب ديز نب فوع نب ورمع نب هللا دبع وه

 ۲ ق ۲ ج ليدعتلاو حرجلا .تاقثلا يف نابح نبا هركذ .هللا دبع نب ريثك هنبا هنع

 ءامسألا بيذهت «7//551 لادتعالا نازيم 8””#2/ه بيذهتلا بيذهت ۰۱۱۸ ص

 . ١/7

 ايم يبنلا عم مدق هنإ لاقي «مالسإلا ميدق ناك :ربلا دبع نبا لاق . يو يبنلا نع

 نبا هنع ىور .خلإ .نيئاكبلا دحأ ناكو .قدنخلا هدهاشم لوأ نإ لاقيو «ةنيدملا

 باعيتسالا .ةيواعم ةفالخ رخآ يف يفوت .هنع هيبأ نع ورمع نب هللا دبع نب ريثك هنبا

 ءامسألا بيذهت ۲٤٠١/۳ ليدعتلاو حرجلا :«85 /8 بيذهتلا بيذهت ۲

 لا

 أدب) ظفلب هنع هللأ يضر ةريره يبأ نع هريغو ملسم مامالا ثيدحلا ردص جرخأ

 يوونلا حرشب ملسم حيحص (ءابرغلل ىبوطف أدب امك ابيرغ دوعيسو ابيرغ مالسإلا

 يذمرتلا ننس) يذمرتلا مامإلا هوحنب هلك ثيدحلا جرخأو «ناميإلا باتك ۲

 هيبأ نع فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك نع رخآ قيرط نم (ناميإلا باتک ٥
 فرش) باتك ىف يدادغبلا هجرخأو ‹ حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو هدج نع

 . ىنينحلا بوقعي ىبأ نم ءادتبا فلؤملا دنسب (77 ص ثيدحلا باحصأ
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 تعمس :لوقي '”زيزعلا دبع نب يلع تعمس :لوقي (١"يزراكلا نسحلا ابأ

 © رمجلا ىلع ضباقلاك ةنسلل عبتملا) :لوقي "مالس نب مساقلا ديبع ابأ

 . *”(هللا ليبس يف فيسلا برض نم لضفأ يدنع مويلا وهو

 وهو .يراكملا (أ) يفو «مجارتلا بتك يف امك باوصلا وهو (ب) نم تبثآ ام )١(

 ةيرق زراك ىلإ ةبسن  يزراكلا ثراحلا نب نسحلا نب دمحم نب دمحم نسحلا وبأ

 نب يلع نسحلا يبأ نع يوري روباسينب نسحلا وبأ ناك روباسين يحاونب

 نمحرلا دبع وبأ هنع ىورو «مالس نب مساقلا ديبع يبأ بتك يوغبلا زيزعلا دبع
 :«478/54 نادلبلا مجعم .مهريغو ظفاحلا يلع وبأو مكاحلا هللا دبع وبأو يملسلا

 . ٠۸۲/۷ لامكإلا «۳۱۷/۱۰ باسنألا

  .يوغبلا نسحلا وبأ روباس نب نابزرملا نب زيزعلا دبع نب يلع وه (؟)
 . هتقبطو ميعن ابأ عمس .نيرثكملا ظافحلا دحأ . قودصلا ظفاحلا يكملا مرحلا خيش

 امأو :يبهذلا لاق .قودص : متاح يبأ نبا لاقو .نومأم ةقث :ينطقرادلا لاق

 وهو .ًارواجم ًاريقف ناك هنأ كش الو «ثيدحلا ىلع ذخأي هنوكل هتقمف يئاسنلا

 ظافحلا ةركذت .اماع نيعستو اعضب شاعو ه١۲۸ ةنس يفوت .دنسملا فنصم

 . ۱۹۳/۲ بهذلا تارذش ۳۹۲ 7/17 بيذهتلا بيذهت “۲

 بحاص هيقفلا يوغللا دهتجملا مامإلا يدادغبلا مالس نب مساقلا ديبع وبأ وه (0)

 .هتقبطو ةنييع نبا عمس .ًايمور هوبأ ناكو ءه61١/ ةنس ةارهب دلو «تافنصملا

 لاقو .نومأم ةقث :دواد وبأ لاق .نورخآو زيزعلا دبع نب يلعو يمرادلا هنع ثدح

 يف ًامامإ ةغللا يف ًاسأر فالتخالاو هقفلاب ًافراع هللعو ثيدحلل ًاظفاح ناك : يبهذلا

 ءلاومألا باتك :هتافنصم نم .ةدم روغثلا ءاضق يلو «فنصم اهيف هل «تاءارقلا

 خيرات . ةنس ٦۷ رمعلا نم هلو اهلبق ليقو ه١۲۲ ةنس ةكمب تام «خوسنملاو خسانلا

 مالعأ ريس ۳٠١ /۸ بيذهتلا بيذهت 2411/79 ظافحلا ةركذت 25١/١17 دادغب

 . 759/١ ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط 244٠/٠١ ءالبنلا

 .ةرمجلا (أ ) يفو ء«ىرخألا رداصملا قفاوي وهو (ب) نم تبثأ ام (4)

 ءالبنلا مالعأ ريس رظناو 24٠١/١7 دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ ()

 - مجارت يف دمحألا جهنملا 2557/١ ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبطو ء٠
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 : لاق "قورت نع 0 د| یا نع ۳ +. هلا نع يورو

 لقيلف ًائيش ملع نم سانلا اهيأ اي) :لاقف دوعسم نب هللا دبع ىلع انلخد

 :ملعي ال امل لوقي نأ ملعلا نم نإف .ملعأ هللا : لقيلف ملعي مل نمو « هب

 نم اأ امو رج نم هيل کلیسا ام لق » :ةی هيبنل لجو رع هللا لاق .ملعأ هللا

(1) 

(۲) 

(۳) 

 . ٠٤١/١۱ دمحأ مامالا باحصأ

 .شمعألاب فورعملا دمحم وبأ .يفوكلا ءالولاب يدسألا نارهم نب ناميلس وه

 كلام نب سنأ ىأر .ه“١5 ةنس دلو .ّيرلا دالب نم هلصأ .ةفوكلا ثدحم

 ناك :ةنييع نبا لاق .قئالخو عيكوو نانايفسلاو ةبعش هنع ىور .هنع ظفحو

 نبا لاقو «ضئارفلاب مهملعأو ثيدحلل مهظفحأو هللا باتكل مهأرقأ شمعألا

 يف ًاسأر ناك :يبهذلا لاقو .ثيدح ةئامثالثو فلآ نم وحن هل :ينيدملا

 ظافحلا ةركذت .ه544١ ةنس لوألا عيبر يف يفوت .حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا

 ءايلوألا ةيلح ۲۲٠١/١ بهذلا تارذش ٤٠٠ /۲ نايعألا تايفو « ١/

 ./ه

 نب ديعس لال ىلوم ليقو «ءالولاب ينادمهلا حيبص نب ملسم ىحضلا وبأ وه
 ورمع نبا نع ىور .ًاراطع ناك .يعباتلا .يفوكلا ىحضلا وبأ .صاعلا

 نيعم نب ىيحي هقثو .هريغو شمعألا هنع ىور ءامهريغو سابع نباو

 ةفالخ يف يفوت :دعس نبا لاق .تاقثلا يف نابح نبا هركذو .ةعرز وبأو

 بيذهت 2788/5" دعس نبا تاقبط .ه١٠٠ ةنس ليقو «زيزعلا دبع نب رمع

 يبالودلا ىنكلا ء«185 ص ١ ق ٤ ج ليدعتلاو حرجلا 2197/٠١ بيذهتلا

7 . 

 .نميلا لهأ نم .هيقفلا يفوكلا يناذمهلا ةيمأ نب كلام نب عدجألا نب قورسم وه

 بلطأ تيأر ام : يبعشلا لاق .ةباحصلا ضعب نع ىور .نيعباتلا رابك نم وهو

 لاق .هامدق مروتت ىتح يلصي ناكو .ًادجاس لإ مني ملف جح هنأ یورو «هنم ملعلل

 58 هلو ه7 ةنس يفوت .هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ فلخ ىلص :ينيدملا نبا

 . رثكأ ليقو ةنس

 . ٠٠۹/۱۰ بيذهتلا بيذهت ۰۸٤۱۲ مقر 79١/5 ةباصإلا ٤۹/١ ظافحلا ةركذت
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 : 0( ف 4146© ا

 نب دمحأ انث «"”يلقعملا سابعلا وبأ انث .ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ

 ‹”يبضلا نمحرلا دبع ينثدح «“يبآ ينثدح “يد راطعلا رابجلا دبع

 قلع جو لف ن لا بك نهج نسا" ةورع نب مساقلا نع

(۱) 

(۲( 

(۳) 

(€) 

(6) 

(0 

 > 0 .45 ةيآلا ف ةروس

 نع ريرج انثدح ةبيتق قيرط نم دوعسم نبا نع لوقلا اذه هحيحص يف يراخبلا ىور
 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) رظنا .ةيقب لوقلا اذهلو  دنسلا اذهب شمعألا
 48١8(. /ص ةروس ريسفت  ريسفتلا باتك * ۸

 . 778 ص هتمجرت تمدقت :مصألا يلقعملا بوقعي نب دمحم سابعلا وبأ وه

 يميمتلا ةرارز نب بجاح نب دراطع نب ريمع نب دمحم نب رابجلا دبع نب دمحأ وه

 ثدحو دادغب مدقو .ه۷۷١ ةنس ةجحلا يذ يف دلو .يفوكلا ورمع وبأ يدراطعلا

 رافصلا يلع وبأ هنعو .نورخاو ريكب نب سنويو ثايغ نب صفح نع ىور .اهب

 تكسمأو هنع تبتك : متاح يبأ نبا لاق .دحاو ريغ هفعض قلخو مصألاو يوغبلاو
 نيعمجم قارعلا لهأ تيأر :يدع نبا لاقو .هيف سانلا مالك ةرثكل هنع ةياورلا نع

 يف ةفوكلاب تام .بيرك وبأ هيلع ىنثأ هب سأب ال :ينطقرادلا لاقو .هفعض ىلع

 6١7/١., بيذهتلا بيذهت ا دادغب خيرات . كلذ ريغ ليقو _ه ۲۷۲ ةنس نابعش

 . ٠٠١/١ لادتعالا نازيم ٤۷٦/۸ بانسنألا

 هاشمو ءريثك مهو هثيدح يف : يليقعلا لاق . . يدراطعلا رابجلا دبع دمج وب قفا

 ما" 1 لادتعالا نازيم ٠ .دمحأ هدلو هنع گر ‹يلشهنلا ركب ابأ عمس .هريغ

 ( . 189 ص نيكورتملاو ءافعضلا ناويد

 - هبذك e يرصبلا ينارفعزلا ةيواعم وبأ يبضلا سيق نب نمحرلادبع وه

 هلع ىور ENE لاقو ‹ هثئیدح بهذ يراخبلا لاقو «هريغو ةعرز وبأ

 ءافعضلا ناويد . لبنح نب دمحأ مامإلا هكرت .ديناسألا بلقي نمم ناكو ةرصبلا لهأ

00 

 بيرقت مبا لادتعالا نازيم 0۹ /۲ نيحورجملا ۰۱۹۰ ص نيكورتملاو

 78٠١/5. باسنألا ء١/٦4٤ بيذهتلا

 . ۱۸۱ ص هتمجرت تمدقت (۸) ظ .هل ةمجرت ىلع فقأ مل
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 ّيلإ رظنتل كنإ :لاقف اخ ارظن هلا ظنا تلف تولا قع ن رع

 اممو :لاقف . يبّجعتل :تلقف «ةنيدملاب انأو يلإ هرظنت تنك ام ارظن

 ("9ىفنو «كمسج نم "”لَحَنو «كنول نم "لاح امل :تلق :لاق ؟بجعتت

 “)تلاس دقو «يربق يف '؟”ةثالث دعب ينتيأر ولو فيك :لاق .كرعش نم

 كش يل تنك ا يمف يف يارخنم لاسو 2 تنجو ىلع ياتقدح

 ينثدح :تلق لاق «سابع نب هللا دبع نع هينتثدح تنك ًائيدح ينثدح .ةركن

 : لاق ديم هللا لوسر ىلإ ثيدحلا عفري ءامهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع

 فلخ اولصت ال «ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجملا فرشأو ءافرش ءيش لكل نإ)

 الو «مكتالص يف متنك نإو برقعلاو ةيحلا اولتقاو ,'"”ثدحم الو مئان

 )١( برعلا ناسل رظنا .ريغتو لوحت يأ ۷٥۹/۱ .

 لحنو «مهلا هلحنأو «لحني همسج لحن دقو .لازهلا لوحنلا :حاحصلا يف ءاج (۲)

 .18757/6 حاحصلا .حصفأ حتفلاو . ًالوحن رسكلاب ًاضيأ همسج

 اميس ال .هانتبثأ ام وهو .ءافلاب (ىفن) نم فيحصت هلعلو فاقلاب (ىقن) نيتخسنلا يف (۳)

 ًاضيأ روظنم نبا لقنو .يزوجلا نبالو ءمكحلا دبع نبال رمع ةريس باتك قفاوي هنأ

 بهذو راث يأ :هانعم نأو ءافلاب ظفللا اذه ةياهنلا يف ريثألا نباو «برعلا ناسل يف

 لبق رمع ناكو . طقاست اذإ ىفتناو اف ىفني هرعش ىفن :لاقي .طقاستو ثعشو

 2145/7 برعلا ناسل رظنا . فشقتو ثعشت فلختسا املف ءافرتم ًامعنم ةفالخلا

 . ٠١١/١ ةياهنلاو

 .ةثلاث (ب) يف (4)
 .تطقس (ب) يف (5)
 ىلعأ ىلع نينيعلا نايرج دارملاو ١/ ۲۲٠۲(. حاحصلا) نيدخلا نم عفترا ام ةنجولا (5)

 . نيدخلا

 نبال زيزعلا دبع نب رمع ةريس باتكو مكاحلل كردتسملا باتكو نيتخسنلا يف اذك (۷)

 .يزوجلا نبالو مكحلا دبع

 = مامالل دهزلا باتكو هجام نبا ننسو دواد يبأ ننس يف (ثدحتم) ظفلب تدروو
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 يف رظني امنإف هنذإ ريغب هيخأ باتك يف رظن نمو «''”بايثلاب ردجلا اورتست
 .هدبع دلجي يذلا :لاق !هللا لوسر اي ىلب :اولاق مكرارشب مكئبنأ الأ «رانلا

 ضغبي يذلا !كلذ نم ٌرشب مكتبنأ الفأ .هدحو لزنيو «"هدفر عنميو

 الو «ةرثع ليقي ال يذلا !كلذ نم رشب مكئبنأ الفأ .هنوضغبيو "”سانلا

 ىجري ال يذلا !كلذ نمرشب مكئبنأ “ال وأ .ًابنذ رفغي الو «ةرذعم لبقي

 هللا ىلع لكوتيلف سانلا ىوقأ نوكي نأ بحأ نم .هرش نمؤي الو «هريخ

 مالسلا هيلع ىسيع نإ . هللا قتيلف سانلا مركأ نوكي نأ بحأ نمو ؛هريغ

 ءاهوملظتف لاهجلا دنع ةمكحلاب اوملكت ال ليئارسإ ينب اي :لاقف هموق يف ماق
 مكلضف ٌلطبيف ًاملاظ اوئفاكت الو ءاوملظت الو «مهوملظتف اهلهأ اهوعنمت الو
 رمأو «هوبنتجاف هيغ نيب رمأو .هوعبتاف هدشر نيب رمأ : ةثالث رمألا . مكبر دنع

 . '9(لجو رع هللا ىلإ هولكف هيف فلتخا

 .ثيدحلا اذه جيرخت عجار .دمحأ =

 .نيمعنتملاو نيربكتملا يز هنأل بايثلاب اهوطغت ال :ىنعملاو .رادج عمج :ردجلا ()

 .(۳۳۳/۷ . دواد يبأ لح يف دوهجملا لذب)

 . ۲٤۲١/۲ ةياهنلا .ةناعإلا وهو :دفرلا نم . هتناعإ عنمي يأ )0

 . ةلمجلا ةماقتسال هنم دب الو .(أ) نم طقس دقو (ب) يف ظفللا اذه (۳۴)

 .الفأ (ب) يف (4)
 .(ب)يف تبثمو .( أ ) يف تبثي مل (هللا) ةلالجلا ظفل )هه(

 دواد وبأ  امهنع هللا يضر سابع نبا نع بعك نب دمحم نع ثيدحلا ضعب جرخأ (5)
 حرش دوهجملا لذب) رظنا (ثدحتملاو مئانلا فلخ اولصت ال) هظفل اذهو هننس يف
 نباو (ماينلاو نيثدحتملا ىلإ ةالصلا باب «ةالصلا باتك 2757/4 دواد يبأ ننس

 نبا ننس (مئانلاو ثدحتملا فلخ ىلصي نأ 4 هللا لوسر ىهن) ظفلب هننس يف هجام
 . ٠١۹٩ ثيدحلا مقر ةالصلا ةماقإ باتك ۳۰۸/١ هجام

 تااورتست ال) :هلوق ورا عضوم يف  هنئس يف ًاضيأ دواد وبأ هضعب جرخأو

 ل۲٥



 ام لكبو «ةمايقلا موي توملا دعب ثعبلاب ةّنسلاو نيدلا لهأ نمؤيو

 دابعلا لاوحأ فالتخاو :“'”قحلا مويلا كلذ لاوهأ نم «"هناحبس هللا ربخأ

 ىور :دواد وبأ لاقو (رانلا يف رظني امنإف هنذإ ريغب هيخأ باتك يف رظن نم «ردجلا =

 وهو ءاهلثمأ قيرطلا اذهو ؛ةيهاو اهلك بعك نب دمحم نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه

 . (ءاعدلا باب ءةالصلا باتك ۳۳۳ ,887 ۰۳۳۱ /۷ دوهجملا لذب) ًاضيأ فيعض

 نيقيرط نم هكردتسم يف مكاحلا  ةدايزو ريسي صقنب  هتصق عم ثيدحلا جرخأو

 دايز نب ماشه قفتا دق ثيدح اذه) :مكاحلا لاقو .يظرقلا بعك نب دمحم نع

 لاقو (يظرقلا بعك نب دمحم نع هتياور ىلع ينيدملا دايز نب فداصمو «يرصنلا

 لطبف ينطقرادلا هبذك ةيواعم نب دمحمو «كورتم ماشه :ثيدحلا اذه دنع يبهذلا

 . (بدألا باتك ۲۷۰ ۰۲۹۹/٤ مكاحلل كردتسملا) . ثيدحلا

 قيرط نم بعك نب دمحم نع دهزلا باتك يف لبنح نب دمحأ مامإلا هوحنب هجرخأو

 مامالل دهزلا باتك) رظنا .مادقملا وبأ دايز نب ماشه وهو «ماشه يبأ نب ماشه

 .(595 ۰۲۹۰ ص دمحأ

 دايز نب ماشه مادقملا يبأ نع قرط ةدع نم ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ ًاضيأ هوحنبو

 ةيلح) رظنا .ثيدحلا (. . .مكرارشب مكئبنأ الأ) :هلوق نم ءادتبا بعك نب دمحم نع

 :بعك نب دمحم نع هاورو) :ميعن وبأ لاقو ("8"*/ه ۰۲۱۹ 71١8/7. ءايلوألا

 ايم يبنلا نع قايسلا اذهب ظفحي ال ثيدحلا اذهو) : لاق مث (هوحن نوميم نب ىسيع

 . 319/7 قباسلا عجرملا (سابع نبا نع بعك نب دمحم ثيدح نم الإ

 ٠٥١ 0٤» ص زيزعلا دبع نب رمع ةريس) باتك يف هتصق عم ثيدحلا اذه درو دقو

 ۲٠١٠۹۰۸( ءال ص زيزعلا دبع نب رمع ةريس) باتكو «مكحلا دبع نبال ۷

 . ظافلألا ريغتو ةدايزلاو صقنلا ضعب عم «يزوجلا نبال

 نأ مدقتو «ةقباسلا قرطلا نمض ثيدحلا اذه فلؤملا اهب ىور يتلا قيرطلا دجأ ملو

 . ءافعض مهيف فلؤملا قيرط لاجر

 )١( (هناحبس) ظفل دعب (هب) ةدايز (ب) يف .

 . لئاهلا (ب) شماه يف (۲)
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 ثعبلاب ناميالا
 موي لاوهأبو
 ةمايقلا



 لوسرلا ةعافش

 29 ايالبلاو لزالزلا رئاس ىلإ «لئاسملا نع ةباجإلاو «لئامشلاو ناميألاب
 ءنازيملاو ءطارصلا نم ؛لئاهلا ماقملاو «ميظعلا مويلا كلذ يف ةدوعوملا
 ظ و ور عب يي بوم

 ءديحوتلا لهأ يبنذمل ةلوسرلا ةعافشب ةّنسلاو نيدلا لهأ نمؤيو

 . دايو هللا و ربخلا هب درو امك ؛رئابكلا يبكترمو

 انث «يقرشلا نب دماح وبأ “"'انأبنآ ٠ ل انربخأ
 نون س أ 9 قازرلا دبع انث , 0 يملسلا فسوي نب دمحأ

 نم رئابكلا لهأل يتعافش) :لاق ب يبنلا نع لا نا

 )١( ريثألا نبال ةياهنلا) نازحألاو مومهلا يه :لبالبلا ٠٠١/١(.

 ًادهتجم ًادهاز ًاثدحم ناك «ديعس وبأ يروباسينلا نودمح نب هللا دبع نب دمحم وه (۲)
 .ه٠94 ةنس ةجحلا يذ يف روا فو اك ةملعب نالا عفتناو :ةدابعلا يف
 . ٠١۷ /۲ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ٤۸٦/۲ يونسالل ةيعفاشلا تاقبط

 ظ ظ ظ .انأ (ب) يف (۳)
 . 1947 ص هتمجرت تمدقت .يروباسينلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ وه 62

 )٥( ص هتمجرت تمدقت يملسلا نادمحب فورعملا وه 19 .

 . 77١ ص هتمجرت تمدقت . فیناصتلا بحاص مامه نب قازرلا دبع وه )050
 .انأ (ب) يف (۷)

0000 (A) 

 ةيواعم ةفالخ يف دلو .ةودقلا مامإلا يرصبلا دمحم وبأ ينانبلا ملسأ نب تباث وه )0
 سنأ نع ىور .مايصللو نارقلا ةءارقل نيرثكملا نمو لمعلاو ملعلا ةمئأ نم ناك
 نبا لاق .ةعامجو رمعمو نادامحلاو ةبعش هنعو «مهريغو رمع نباو ريفؤلا ناو
 لاقو «ثيدحلا يف تبثتي تبا : لبنح نب دمحأ لاق .ثيدح ۲٠١ وحن هل : ينيدملا
 تام دعانا ees .ةقث :يئاسنلا لاقو .حلاص لجر ةقث : :يلجعلا
 2176/١ ظافحلا ةركذت .ةنس نينامث زواج دقو ه177١ ليقو ه۷ هديك تنا
 نا ل اطا ٠ /ه ءالبنلا مالعأ ريس «۲ /۲ بيذهتلا بيذهت

5 



 ىتمأ (٩

 7 ناغرا يلا ن اخ اا جا نيرا يلع وبأ انأو

(010 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 ثيدحلا مقر ةمايقلا ةفص باتك 576/4 يذمرتلا ننس) سنأ نع يذمرتلا هجرخأ

 هنع هاورو .هجولا اذه نم بيرغ حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو .

 باب ةّنسلا باتك ۲۷۹/۱۸ دواد يبأ ننس حرش دوهجملا لذب) دواد وبأ ًاضيأ

 نباو 54/١( كردتسملا) مكاحلاو ۲٠١/۲( دنسملا) لبنح نب دمحأو (ةعافشلا

 ةّنسلا) مصاع يبأ نباو (7١3؟ ص داقتعالا) يقهيبلاو 737١( ص ديحوتلا) ةميزخ

 ("78 ص ةعيرشلا) يرجالاو (7561 /1 ءايلوألا ةيلح) ميعن وبأو (871 مقر ۲

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو 745 ثيدحلا مقر رباج نع ًاضيأ يذمرتلا هاورو

 ةعيرشلا) يرجالاو ۲۷١( ص ديحوتلا) ةميزخ نباو .هجولا اذه نم بيرغ

 ةيلح) ميعن وبأو (87 مقر ثيدح ۲۹۹/۲ ةّنسلا) مصاع يبأ نباو (۳۳۸ ص

 ةعافشلا باب دهزلا باتك ٠٤٤١/۲ هجام نبا ننس) هجام نباو /7١١( ءايلوألا

 .(1119 مقر ۲۳۳ ص يسلايطلا دنسم) يسلايطلاو 479١( مقر

 . ١14 ص هتمجرت تمدقت

 دهازلا عرابلا ظفاحلا .يروباسينلا هللا دبع نب قاحسإ نب بيسملا نب دمحم وه

 نبا لاق «هريغو ةميزخ نبا هنع ىور «ه۲۲۳ ةنس دلو «روباسين خيش .ةودقلا

 ةركذت .ه6١1 ةنس ىفوت .نيئاكبلا داهزلاو نيدهتجملا دابعلا نم ناك : نيدلا رصان

 مالعأ ريس 2771/7 بهذلا تارذش ٤٥٥/٩ بيذهتلا بيذهت ۰۷۸۹ /۳ ظافحلا

 ءالبنلا 477/1١5 .

 ليقو «ه١6٠١ ةنس دلو .يدادغبلا يدبعلا ىلع وبأ ديزي نب ةفرع نب نسحلا وه

 برح نبا مالسلا دبعو كرابملا نب هللا دبعو شايع نب ليعامسإ عمس ه۸

 دلخم نب دمحمو يوغبلا مساقلا وبأو لبنح نب دمحأ نب هللا دبع هنع ىور .قلخو

 لاقو «ةقث : نيعم نب ىيحي لاق .ةباحصلا يماسأب مهامس دالوأ ةرشع هل . مهريغو

 بهذلا تارذش 2/8 مظتنملا 097/7 دادغب خيرات .هب سأب ال : يتاسفلا

۱/۲ . 
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۲( 
 نب نامعن نع «

 : الك هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر ءرمع نب هللا دبع نع «""دارق
 ءةعافشلا ترتخاف ءةنجلا يتمأ رطش لخدي نأ نيبو «ةعافشلا نيب تريخ)
 نيبنذملل اهنكلو ال «نيقتملا نينمؤملل اهنورتأ ٠“ىفكأو معأ اهنأل
 . *(تيئاطخلا نيثولتملا

 ةمثيخ نب دايز نع «''"يئالملا برح نب مالسلا دبع انث

 «يئالملا يفوكلا مث يرصبلا ركب وبأ «قودصلا ظفاحلا برح نب مالسلا دبع وه )١(
 ينايتخسلا بويأ نع ىور .ةباحصلا ةايح يف دلو .ًاظفاح ارمعم ًادنسم ناك
 نم ًافولأ ميعن وبأ هنع بتك :لاقو .قودص ةقث :يزارلا متاح وبأ لاق . هتقبطو
 ةنس تام .قودص :نيعم نب ىيحي لاقو .ظفاح ةقث : يذمرتلا لاقو .. ثيدحلا

 ربغ نم ربخ يف ربعلا ٤۷/۳ ليدعتلاو حرجلا م, ظافحلا ةركذت .هه۷

۱[ 000 

 قاحسإ يبأو يبعشلاو دهاجم نع ىور .يفوكلا يفعجلا ةمثيخ نب دايز وه (۲)
 ةعرز وبأو نيعم نب ىيحي هقثو .امهريغو عيكوو ميشه هنع ىورو مهريغو يعيبسلا
 ليدعتلاو حرجلا .ثيدحلا حلاص متاح وبأ لاقو .تاقثلا يف نابح نبا هركذو
 ١/ ٠#" ٠ فشاكلا ؛"514 /۳ بيذهتلا بيذهت ۱

 هنع ىور «رمع نبا نع ىور «دارق نب نامعنلا نب يلع لاقيو دارق نب نامعنلا وه (۳)

 ريصبت 445/١/4« ليدعتلاو حرجلا .تاقثلا يف نابح نبا هركذ «ةمثيخ نب دايز
 . ٠٤١٤/٤ هبتنملا

 .ةيافكو ًامومع رثكأ يأ )٤(
 ىسوم يبأ نع هجام نباو (078ه/7” دنسملا) رمع ا نع دمحأ مامإلا هجرخأ (5)

 امهالك ٤١١١( مقر ةعافشلا باب دهزلا باتك ١44١/7 هجام نبا ننس) يرعشألا

 رمع نبا ةياور يف سيلو (نينمؤملل) امهيف سيلو (رطش) لدب (فصن) ظفلب
 فلؤملا دنسب . رمع نبا نع 7١7 ص داقتعالا باتك يف يقهيبلا هاورو .(نيبنذملل)
 . ظفللا سفنبو «ةفرع نب نسحلا نم ءادتبا
 نينمؤملل تسيل اهنإ امأ :لاق هنأ لإ يناربطلاو دمحأ هاور) دئاوزلا عمجم يف ءاجو
 - لاق مث  فلؤملا ةياور براقي اذهو  نيثولتملا نيئاطخلا نيبنذملل اهنكلو نيقتملا
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 نب ةبيتق انث «جارسلا سابعلا وبأ انأ ء“يدلخملا دمحم وبأ انأ

 نب ورمع نع ' ”يدرواردلا دمحم نبزيزعلادبع انث ع

 )6( أ
 . ورمع يج

 (ةقث وهو دارق نب نامعنلا ريغ حيحصلا لاجر يناربطلا لاجرو) :دئاوزلا عمجم يف =

 .(۳۷۸/۱۰ دئاوزلا عمجم) رظنا

 هتمجرت تمدقت دقو «يدلجملا () يفو «باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام )١(

 . ۱۸۱ ص

 . ۲۱٣ ص هتمجرت تمدقت (۲)

 ينالغبلا ءالولاب يفقثلا ءاجر وبأ هللا دبع نب فيرط نب ليمج نب ديعس نب ةبيتق وه (۳)
 ليقو ه١6١ ةنس دلو  هبقل ةبيتق نأو يلع ليقو ىيحي همسا ليق  ةقثلا ثدحملا

 سنأ نب كلام عمس .رصمو قارعلاو ماشلاو ةنيدملاو ةكم ىلإ لحرو ه٠

 نب دمحأو ملسمو يراخبلا هنع ىور .مهريغو ةنييع نب نايفسو دعس نب ثيللاو

 نسحو هاجلاو لاملا نم نيرثكملا نم ةبيتق ناكو .ريثك قلخو متاح وبأو لبنح

 نم .تاقبط ثالث نع ثيدحلا بتك .ةعامجو َةّنس بحاص يوري اميف تبث قلخلا

 ةنس نابعش يف ناسارخب خلب ىرق نم نالغب يف تام . تاقبطلا ‹ خيراتلا : هفيناصت

 ءالبنلا مالعأ ريس 88/8”*2 بيذهتلا بيذهت 458/١« نادلبلا مجعم .ھه۰

 دادغب خيرات ۲٥۷/١ ةلبانحلا تاقبط ء۱۲۸/۸ نيفلؤملا مجعم ١*«

. 

 ثدحملا هيقفلا يدرواردلا يندملا ءالولاب ينهجلا ديبع نب دمحم نب زيزعلا دبع وه (4)

 ملعلا عمسو أشن اهبو ةنيدملاب دلو هنكلو «ناسارخب ةيرق (دروارد) نم هلصأ ناك

 سيل حلاص :نيعم نب ىيحي لاق .ه۱۸۷ ةنس يفوت ىتح اهب لزي ملو «ثيدحلاو

 . طلغي ثيدحلا ريثك ناك :دعس نبا لاقو «ظفحلا ءىّيس :ةعرز وبأ لاقو «سأب هب

 2559/١ ظافحلا ةركذت .رخاب يراخبلا هنرق نكل ةعامجلا هل ىور : يبهذلا لاقو

 . 588/1١ كرادملا بيترت ٠٤۲٤/١ دعس نبا تاقبط ۳۹۰ /۲/۲ ليدعتلاو حرجلا

 يشرقلا يموزخملا بطنح نب هللا دبع نب بلطملا ىلوم ورمع يبأ نب ورمع وه (5)

 < «ريثكلا هنم عمسو سنأ نع ورمع ىور .ةرسيم :ورمع يبأ مساو .نامثع وبأ ىنكي
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 نب دمحم مامالا يدج انأ 00 وب 1 هب -

(f) 5 ۳ 6. 

1 2 3 
 ةريره يبأ نع < اما س

(۱) 

() 

(۳) 

0 

(( 

 « سأب هب ا : لبنح نب دمحأ هنع لاق .هريغو سنأ نب , كلام هنع یورو ؛ ةئركَعَو

 يوقب سيل فعض هثيدح يف . نيعم نب ىيحي لاقو . هن يندم ا لاقو

 لاقو «كلام هنع ىور هب سأب ال :متاح وبأ لاقو «كلام هنع وري مل ةجحب سيلو
 بيذهتلا بيذهت ٠٠۲/۳ ليدعتلاو حرجلا ه44١ ةنس تام .قودص يبهذلا
 . 781/7 لادتعالا نازيم ۸

 هتمجرت تمدقت رهاط وبأ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم وه
 . ( . ۲۲۳ ص

 . 1517 ص هتمجرت تمدقت

 دلو ريبكلا ظفاحلا يزورملا يدعسلا نسحلا وبأ لتاقم نب سايأ نب رجح نب يلع وه

 نب ليعامسإ نع ىور .اهيلإ بسنف ورم ىلإ لوحت ع دادغب نكس .ه65١ ةنس
 «هجام نباو دواد يبأ ىوس ةعامجلا هنعو «قلخو كرابملا نباو كيرشو رفعج

 لاق .رايخألا تاقثلا نم ناكو ءقلخو نايفس نب نسحلاو ةميزخ نبا هنع یورو
 فيناصت هل «ظفاح نومأم ةقث :يئاسنلا لاقو .ًاظفاح ًائقتم ًاقداص ناك :بيطخلا

 دادغب خيرات .ه٤٤۲ ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت .نارقلا ماكحأ باتك :اهنم
 مالعأ ريس ۰٤٤۳/١ ربغ نم ربخ يف ربعلا ء١٠٥٤ /۲ ظافحلا ةركذت 1

 ( ٠.٠٠١۷/١١ ءالبنلا

 مامإلا قاحسإ وبأ يندملا ءالولاب يراصنألا ريثك يبأ نب رفعج نب ليعامسإ وه
 نمحرلا دبع نب ءالعلاو رانيد نب هللا دبع نع ثدح . ةقثلا يندملا ءىرقملا ملاعلا

 : نيدلا رصان نبا لاق «قلخو رجح نب يلعو دیعس نب ةبيتق هنع ثدحو » ةقئاظو

 تام .نومأم ةقث :نيعم نب ىيحي لاقو انومان ةقث الاف ًانيمأ ًائرقم ًامامإ ناك
 بهذلا تارذش ١/ ٠٠١ ظافحلا ةركذت «.3218/5 دادغب خيرات .ه٠18 ةنس دادغبب

 . ١/8

 . 7١ ؟ ص هتمجرت تمدقت

۲ 



 تيأر امل كنم َلوأ دحأ ثيدحلا اذه نع ىنلأسي ال نأ تننظ دقل) :لاقف

 :لاق نم «ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ نإ «ثيدحلا ىلع كصرح نم

 .''"(هسفن لبق نم ًاصلاخ هللا لإ هلإ ال

 ريغب ةنجلا نيدحوملا نم قيرف لاخدإو ءرثوكلاو «ضوحلاب نونمؤيو

 ءوس ريغب «ةنجلا مهلاخدإو ا ناسخ مهنم قيرف ةبساحمو «باسح

 مهقاتعإ مث ءرانلا " مهيبنذم نم قيرف لاخدإو «مهقحلي باذعو «مهسمي
 )£(. 5 ٠ ها“ نو : 1 :

 الو «'*”ةنجلا ىلإ مهوقبس نيذلا مهناوخإب مهقاحلإو ءاهنم مهجارخإو

 .رانلا يف نودلخي

 هللا كر ال ون( ادن داو ءاهيف نودلخي مهنإف :رافكلا امأف

 . ادحأ ناميإلا لهأ ةاصع نم اهيف

 ؛مهراصبأب ىلاعتو كرابت مهبر نوري نينمؤملا نأ : ةّنسلا لهأ دهشيو

 : هلوق يف ويم هللا لوسر نع ‹حيحصلا ربخلا هب درو ام ىلع «هيلإ نورظنيو

 . '"”(ردبلا ةليل رمقلا نورت امك «مكبر نورت مكنإ)

 قلعو .ةحضاو تسيل (أ ) يفو «يراخبلا حيحص قفاوي وهو (ب) نم تبثأ ام )١(

 . (هسفن لبق نم : هلعل) شماهلا يف خسانلا

 باتك 14١8/١١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) ةريره يبأ نع يراخبلا هاور (۲)

 هبلق نم) ظفلب هل ةياور يفو 161٠٠١( ثيدحلا مقر .رانلاو ةنجلا ةفص باب «قاقرلا

 ىلع صرحلا باب «ملعلا باتك ١ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) (هسفن وأ

 .هريغ هاورو .(8 ثيدحلا مقر «ثيدحلا

 .مهبنذم (ب) يف (۳)

 ريمضلا دوعي الئل حجرأ تبثأ امو .اهيلإ (ب) شماهو () يفو .(ب) نم تبثأ ام )٤(

 .  روكذم برقأ وهو  رانلا ىلع

 )٥( ص ثيدحلا اذه جيرخت قبس ۲۲۷ .

hs 

 نامسيالا

 ضوحلاب
 رسئوكلاو

 ةنحلا لمأ

 رانلاو لهأو

 نينمؤملا ةيؤر

 ةرخالا يف مهبر



 ةنحلا دولخ

 رانلاو

 ناميالا ةقيقح

 رابخألاو .يئرملاب "رفا ‹ةيؤرلاب ةيؤرلل عقو هيبشتلاو
 .اهقرطب ””(راصتنالا) باتك يف ةجرخم «ةيؤرلا يف ةدراولا

 ‹ناتيقاب امهنأو «ناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ :ةّنسلا لهأ دهشيو
 رانلا لهأ كلذكو ادب اهنم نوجرخي ال ةنجلا لهأ نأو ءًادبأ ناينفي ال
 يداني يدانملا نأو ءآدبأ اهنم نوجرخي ال اهل اوقلخ اهلهأ مه نيذلا
 يع نيب الو دولخ رانلا لهأ ايو توم الو دولخ ةنجلا 5 : لئمؤي

 . "الك هللا لوسر نع حيحصلا ربخلا هب درو ام

 ديزي «ةفرعمو لمعو لوق ناميإلا نأ :ثيدحلا لهأ بهذم نمو

 . ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب

 بسنأ واولا فذحو .خلإ . . .الو (أ ) يفو ءواولا فذحب (ب) يف اذك )01(
 ظ يئرملا (ب) يف )۲(

 . قبس امك هيلع رثعأ مل فلؤملل باتكلا اذه (۳)

 الو ءاهيف توملا مهيلع طلسي الو ءادحأ ةنجلا نم ىلاعت هللا جرخي الو] ( ظ ) يف ()
 يدانيو «رانلاو ةنجلا نيب روس ىلع حبذيف توملاب 9 ءاهميعن مهنع ليزي
 . [يدانملا

 مقر ثيدح «ريسفتلا باتك ۸ یا د ب نا يعش يالا یو ))

(f(منهج باب «ةنجلا باتك ١84/١17 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ملسمو  
 ءاجي) : هل هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يسأ نع امهريغو
 له ةنجلا لهأ اي :لاقيف رانلاو ةنجلا نيب فقويف حلمآ شبك هنأك ةمايقلا موي توملاب
 لهأ اي :لاقيو لاق «توملا اذه معن :نولوقيو نورظنيو نوبئرشيف ؟اذه نوفرعت
 :لاق «توملا اذه معن :نولوقيو نورظنيو نوبئرشيف :لاق .اذه نوفرعت له رانلا
 دولخ رانلا لهأ ايو «توم الف دولخ ةنجلا لهآ اي :لاقي مث :لاق .حبذيف هب رمؤيف
 يف مهو رمألا يضق ذإ ةرسحلا موي مهرذنأو) ةا هللا لوسر أرق مث :لاق .توم الف
 . ملسمل ظفللاو (ايندلا ىلإ هديب راشأو (نونمؤي ال مهو ةلفغ

“٤ 



 هللا دبع ابأ تلأس :*"”قيقش نب '''نسحلا نب يلع نب دمحم لاق

 :لاقف «ناصقنلاو هدو ىنعم يف 0 نع هللا همحر لبنح نب دمحأ

 رفعج وب أ انث ا ف ر دامح انث ؟بيشألا ىس وم نب نسحلا انثدح

 مجارتلا بتك يف فورعملا وه تبثأ امو «فيرحت هلعلو . نيسحلا (ب) يف )01(

 هللا دبع وبأ يزورملا رانيد نب دمحم نب قيقش نب نسحلا نب يلع نب دحم وه (۲)
 .قودص :هنع لاقو متاح وبأ هنع ىور .يوحنلا ذاعم يبأو هيبأ نع ىور .يدبعلا

 لاقو .مهريغو عماجلا ريغ يف يراخبلاو ملسمو يئاسنلاو يذمرتلا هنع ىورو

 ثدحو دادغب مدق :بيطخلا لاقو .ورم ثدحم ناك :مكاحلا لاق .ةقث : يئاسنلا

 حرجلا .هه /" دادغب خيرات ه١١٠ ليقو ه١6١ ةنس تام هريغو هيبأ نع اهب

 . ٩/ ۳٤۹ بيذهتلا بيذهت 78/١/5« ليدعتلاو

 .نأشلا ريبك ناك .ناسارخ لهأ نم ظفاحلا يلع وبأ بيشألا ىسوم نب نسحلا وه (۳)

 صمح ءاضق ىلو دقو .هريغو نيعم نب ىيحي ةقثو ءًاروهشم ةقث ناك : يبهذلا لاق

 نومأملا هالو نأ ىلإ دادغبب لزي ملف نومأملا ةفالخ يف دادغب مدق مث ديشرلا نوراهل

 .ه١ ٠١9 ةنس يرلاب قيرطلا يف تامف اهيلإ هجوتف لصوملا ءاضق دعب ناتسربط ءاضق

 يبهذلل ربعلا 28/10 دعس نبال ىربكلا تاقبطلا 54/١"., ظافحلا ةركذت

 . ٥۲٤/۱ لادتعالا نازيم 0١

 لهأ ملاع يوحنلا ثدحملا ظفاحلا يرصبلا ةملس وبأ رانيد نب ةملس نب دامح وه )٤(

 كرابملا نباو ةبعشو كلام هنعو .تباثو ينوجلا نارمع يبأ نع ىور .ةرصبلا

 هلو .ةنس بحاص ًاهوفم ًاحيصف ًاهيقف ةيبرعلا يف ًاعراب ناك :يبهذلا لاق «قلخو

 نارقلا ةءارقوبزيخلا ىلع ةظاوم ننغأ تبار ام نافع لاق: ,فيدغلا يف فيناصت

 نام ا هل ةقث ناك :يبهذلا لاقو .ةقث ىيحيو دمحأ لاق .هنم هلل لمعلاو

 ۸٠ نم ًابيرق هلو ه۷١٠ ةنس بدؤملا سنوي هلاق امك يلصي وهو دجسملا يف دامح

 ربغ نم ربخ يف ربعلا ٥۹٠١/١ لادتعالا نازيم 2707/١ ظافحلا ةركذت .ةنس

 . ٠۱١/۳ بيذهتلا بيذهت ٤٤٤/۷ ءالبنلا مالعأ ريس ۷

 = ليزن .يندملا . يمطخلا رفعج وبأ يراصنألا بيبح نب ريمع نب ديزي نب ريمع وه (4)
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 . صقنيو ديزي ناميإلا : لاق س نب ريمع نع <« اخ نع ا نع

 كلتف ؛هانحّبسو هاندمحف هللا انركذ اذإ :لاق ؟هناصقنامو هتدايز امو : ليقف

 . © ات كلذف استو انعيضو < الف اذإو-ةةقدابز

 ی ؛ ٠ ىكزملا قاحسإ يبأ نب نسحلا وبأ انربخأ

 نب دامح هنع ىور «بيسملا نب ديعس نع یورو هدج نع هيبأ نع ىور .ةرصبلا =

 لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو .ةقث يئاسنلاو نيعم نبا لاق .هريغو ةملس
 نع مهضعب قدصلا نوثراوتي ًاموق هدجو هوبأو رفعج وبأ ناك : يدهم نب نمحرلا دبع

 . "617/7 فشاكلا ۳۷۹ ليدعتلاو حرجلا « ١ /۸ بيذهتلا بيذهت . ضعب

 .ةمجرت هل دجأ ملو . يراصنألا بيبح نب ريمع نب ديزي وه )١(

 نب نافع نب ديبع نب ربيوج نبا  ةشابح لاقيو  ةشامخ نب بيبح نب ريمع وه (۲)
 : نكسلا نبا لاق .يمطخلا رفعج يبأ دج .يمطخلا يراصنألا ةمطخ نب رماع
 نع ةياور هل دجن مل :رجح نبا لاق ءةرجشلا تحت عياب هنإ لاقيو ءةبحص هل يندم
 يمطخلا رفعج وبأ هنبا نباو ديزي هنبا هنع ىور دقو .تباث هجو نم هيي يبنلا

 ء١۳۸۱ ٤/ ىربكلا تاقبطلا ء۱۲۱۳ /۳ باعيتسالا ۰ r ةباصإلا .ديزي نب ريمع
 . 0¥ / ليدعتلاو حرجلا

 د ولأ لوح وعن یک نو ربط ر د ا ند انك 2

 .رخآ ًاصخش سيلو مدقت امك يمطخلا

 (أ1) يفو «تاياورلا رئاس قفاوي هنأ ةصاخ .بوصألا هلعلو (ب) نم تبثأ ام )٤(

 يرجالاو ۷١(« ص ةّنسلا باتك يف) لبنح ب دمحا نب هكا بع زثألا اذه ىور (0)

 تاقبطلا) دعس نباو (۷ ص ناميإلا) ةبيش يبأ نباو غ7١1 ٠117 ص ةعيرشلا)
 ۳۸۱/٤(. یربکلا

 . ۱۷۷ ص هتمجرت تمدقت . . ىكزملا ميهاربإ نب نمحرلا دبع وه 00

 لاق ىكزملا قاحسإ وبأ هللا دبع نب هيوتخس نب يلع نب دمحم نب ميهاربإ وه (۷)
 نيجاجحلا نيدهتجملا دابعلا نم ناكو .هرصع يف روباسين خيش وه : مكاحلا

 - ًارثكم ًاتبث ةقث ناك «لاملاو ةورثلا لهأ نمو «نيروتسملا «ءاملعلا ىلع نيقفنملا

۲“ 



00 . ١ 
 سيردإ نب دمحمو < يلهذلا ىيحي نب دمحم ان 3 ىريجللا ورمع وبأ

 انث ٠ يديمحلا انثدح :اولاق «يذمرتلا دادش نب دمحأو «"ىكملا

 300 اا

 اريثك اقلخو جارسلا سابعلا ابأو ةميزخ نبا نع ىور .زاجحلاو دادغبو يرلاب عمس =
 دعب يفوت .هنود نمف مصألا سابعلا وبأ هسلجم رضحي ناكو «نينس ةدع ىلمأو

 . ةنس ٦۷ هلو ه7 ةنس نابعش يف اهب نفدف روباسين ىلإ لقنو «دادغب نم هجورخ

 مظتنملا 2:19 /۲ ربعلا ۰۳۹٦/۲ يونسالل ةيعفاشلا تاقبط 2158/5 دادغب خيرات

11/0 

 ورمع وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ وهو .فيرحت هلعلو (ينوجلا) (ب) يف )١(.

 . ۲٠١ ص هتمجرت تمدقت . يريحلا

 . ۲۰۰ ص هتمجرت تمدقت (۲)

 نب ركب نع ىور يديمحلا قارو . ركب وبأ يكملا رمع نب سيردإ نب دمحم وه (۳)

 يذ يف ىفوت .قودص وهو ةكمب هنم تعمس :متاح يبأ نبا لاق «هريغو فلخ

 ليدعتلاو حرجلا ١/ ٠٤٠١ نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا .ه751/ ةنس ةجحلا

 */73/ 5 73١.

 .ةمجرت هل دجأ مل (5)

 يكملا ركب وبأ يديمحلا يدسألا يشرقلا ديمح نب هللا ديبع نب ريبزلا نب هللا دبع وه (5)
 نب ليضفلاو ةنييع نبا نع ذخأ .نيدلا ةمئأ رابك نم .هيقفلا ظفاحلا ملعلا مامإلا

 يلهذلاو يراخبلا هنع ثدح . يعفاشلا باحصأ رابك يف دودعم وهو ةعامجو ضايع

 نب دمحأ لاق .هجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هل ىورو .قلخو

 ةنس ةكمب يفوت . ثيدحلا ريثك ةقث ناك :دعس نبا لاقو مامإ اندنع يديمحلا : لبنح

 ريس 27١8/8 بيذهتلا بيذهت 241١/7 ظافحلا ةركذت .ه۲۲۰ ليقو ه8

 7817/١٠١. ةياهنلاو ةيادبلا 2515/9١ ءالبنلا مالعأ

 رادلا يكملا «يفئاطلا ايركز وبأ لاقيو دمحم وبأ ءالولاب يشرقلا ميلس نب ىيحي وه )١(

 هل ىورو .ةعامجو جيرج نباو ةيمأ نب ليعامسإ نع ىور .زارخلا «ءاذحلا

 - نبا لاقو نيعم نبا هقثو .قلخو هيوهار نباو دمحأو يعفاشلا هنع ىورو ةعامجلا

1Y 



 . لمعو لوق :اولاقف ناميإلا نع "”ءاهقفلا نم ةرشع '١”تلأس

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 . لمعو لوق :لاقف '”ناسح نب ماشه تلأس

 . لمعو لوق :لاقف “جیرج نبا تلأسو

 نم هدعن انك ًالضاف ميلس نب ىيحي ناك :يعفاشلا لاقو .ثيدحلا ريثك ةقث :دعس
 295/١ ظافحلا ةركذت .ه90١ ةنس ةكمب تام .  دابعلا ءايلوألا يأ  لادبألا

 دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا 244/١ بهذلا تارذش ٠۲۲۹/۱۱ بيذهتلا بيذهت
 .4//017 ءالبنلا مالعأ ريس « 475 /1/ نيمألا

 .تلأس لاق (ب) يف

 دقف سنأ نب كلام مامإلا وه رشاعلا نأ رهاظلاو «ءاهقفلا نم ةعست ىوس انه دروي مل

 ةّنسلا لهآ داقتعا لوصأ حرش باتكو .يرجالل ةعيرشلا باتك يف هريغ عم هركذ درو
 . 77١ ص رظنا . يئاكلاللا مساقلا يسال ةعامجلاو

 ًءاَكب ًادباع ناك .ةرصبلا ثدحم ظفاحلا يدزألا هللا دبع وبأ ناسح نب ماشه وه
 .موصلا درس تتام املف همأ لجأ نم ةعمجلا موي ىوس موصلا ميدي ناكو .ًاماوص
 نسح ةقث يلجعلا هنع لاق .يل الو يلع ال ملعلا نم يظح تيل :لاق هنأ ىور
 ظافحلا ةركذت .اهلبق ليقو ه44١ ةنس تام .تاقثلا يف نابح نبا هركذو .ثيدحلا

 4/١١". بيذهتلا بيذهت ۰۲۱۹/۱ بهذلا تارذش « ١

 هيقفلا ظفاحلا يكملا ءالولاب يومألا يمورلا جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع وه
 ثدحو قارعلا مدقو ةكمب نيعبسو فين ةنس دلو .فيناصتلا بحاص مامالا

 يرهزلاو دهاجم نع ثدح .مهنع ظفحي مل هنكل ةباحصلا راغص كردأ .ةرصبلاب

 نم ناك :لبنح نب دمحأ هنع لاق .قلخو عيكوو نانايفسلا هنع ىورو ريثك قلخو
 اذإ تنك «جيرج نبا نم ةالص نسحأ ًادحأ تيأر ام :قازرلا دبع لاقو . ملعلا ةيعوأ
 «نئسلا :هراثآ نمو زاجحلاب بتكلا فنص نم لوأ وهو . هللا ىشخي هنأ تملع هتيأر
 دادغب خيرات .ه١6١ ةنس ةجحلا يذ لوأ يف تام . «جحلا كسانم «نارقلا ريسفت

 نيفلؤملا مجعم ۲۲١/١ بهذلا تارذش ٦۹/١ ظافحلا ةركذت .« ٠٠/٠

84/1 

۲۸ 



 . لمعو لوق :لاقف “"”يروثلا نايفس تلأسو

 حابصلا نب . لمعو لوق :لاقف ؟'”حابصلا نب ىنثملا تلأسو

 را

(۱) 

(۲) 

(۳) 

0) 

(6) 

 . لمعو لوق :لاقف “يفئاطلا ملسم نب دمحم تلأسو

 . 7572 ص هتمجرت تمدقت

 نع ىور .سراف ءانبأ نم هلصأ .يكملا يرابنألا يناميلا حابصلا نب ىنثملا وه

 .قازرلا دبعو كرابملا نبا هنعو «مهريغو حابر يبأ نب ءاطعو دهاجمو سواط

 لاقو .كرتي الو هثيدح بتكي :لاقو نيعم نبا هفعض .هجام نباو يذمرتلا هل ىورو

 ناك : يبهذلا لاق . نيب هثيدح ىلع فعضلاو نومدقتملا ةمئألا هفعض دق : رجح نبا

 نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا .ه549١ ةنس ةكمب تام .سانلا دبعأ نم

 يبهذلا ربعلا ٤٠٠/١ لادتعالا نازيم ."ه/١٠ بيذهتلا بيذهت ۷

 . ١/7

 فورعملا .يندملا يومألا نافع نب نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم وه

 ةقئو .ةفئاطو يفئاطلا ميلس نب ىيحيو يدرواردلا هنع ىور .هنسحل جابيدلاب

 هلتق .املاع ثيدحلا ريثك ناك :دعس نبا لاقو .يوقلاب سيل :ةرم لاقو يئاسنلا

 بيذهتلا بيذهت .ه48١ ةنس نسح نب هللا دبع نب دمحم عم هجورخل روصنملا

 . ٠۳/۳ يبهذلل فشاكلا ٥۹۳ /۳ لادتعالا نازيم 1١

 .(ب) يف تبثمو ( ) نم طقاس (لمعو) هلوق ىلإ (دمحم تلأسو) هلوق نم

 . يكملا يفئاطلا  اهريغو سيسو «سيوسو «نيبوش ليقو  ملسم نب دمحم وه

 يدهم نبا نمحرلا دبعو كرابملا نبا هنعو «ةعامجو رانيد نب ورمع نع ىور

 بيذهت .ه11١/ا/ ةنس ىفوت .سأب هب سيل دواد وبأ لاقو .يلجعلا هقثو .ةعامجو

 ربعلا 588/١« بهذلا تارذش «۷۷/۱/۲ ليدعتلاو حرجلا ٤٤٤/٩۹ بيذهتلا

 77١/١. يبهذلل

۲۹ 



(010) 

(۲( 

(۳) 

(€( 

(6) 

(٦) 

 . لمعو لوق :لاقف “ضایع نب ليضف تلأسو

eekلمعو لوق  . 

 “لمع لوق لاقف a ظ نب نايفس توحي

 . 778 ص هتمجرت تمدقت

 هنع لاق ةنامز يف ةكم تذحم ظفاعلا يكملا يشرقلا يحمجلا رمع نب عفان وه

 تبثأ نم ناك :يدهم نب نمحرلا دبع لاقو «تبث ةقث :لبنح نب دمحأ مامالا

 بيذهت 271١/1١ ظافحلا ةركذت . كلذ ريغ ليقو ه١ا/4 ةنس ةكمب تام .سانلا

 77١/١. بهذلا تارذش 404/٠١« بیذهتلا

 . ۲٤۸ ص هتمجرت تمدقت

 لوصأ حرش) باتك يف يئاكلاللاو ٠١١( ص ةعيرشلا) باتك يف يرجآلا كلذ ىور
 ظ ٠ .(858 2851ا/ /4 ةّنسلا لهآ داقتعا

 . قباسلا دانسإلا نم مهفي اذهو «ىكزملا قاحسإ وبأ وه لئاقلا نأ رهظي
 .فرحم هلعلف یاب ىف مسالا اهدا لوا نا ع و ی

 مدقت امك «سيردإ نب دمحمو ىيحي نب دمحمل ذيملت وهف (يريحلا ورمع وبأ) امأو ١

(۷) 

(A) 
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 ظ 0 .قباسلا دانسإلا يف
 . ۲۰۰ ص هتمجرت تمدقت يلهذلا ىيحي نب دمحم وه

 يرق هتمجرت تقبس يكملا سيردإ نب دمحم وه
  .تعمسو لاق (ب) يف

 وحن دلو .قاحسإ وبأ يفوكلا ءالولاب يلالهلا نارمع يبأ نب ةنييع نب ميهاربإ وه )٠١(

 يف نابح نبأ هركذو . يوقلاب سيل يئاسنلا لاقو . ةفئاطو ىيحي هنع ىور دقو

 - لادتعالا نازيم .حجارلا ىلع ه99١ ةنس ماعب نايفس هيخأ لبق تام .تاقثلا

 ضخ



 نب ديعسو ءاكلامو «"يعازوألا تعمس :؟؟"”ءلسم نب ديلولا لاقو
 5 5 ه) تو : : 1

 :نولوقيو ا لمع الب رارفإ :لوقي نم ىلع نوركني ا

 7 يح انا

 ناك نمم ًاناميإ لمكأ “""هنإف ؛رثكأ هتانسحو هتاعاط تناك نمف :تلق

 .ةعاضالاو ةلفغلاو ةيصعملا ريثك ةعاطلا ليلق

 ءالبنلا مالعأ ريس ء١/7١/4١١ ليدعتلاو حرجلا ١59/١« بيذهتلا بيذهت « 0١/١

. 

 يديمحلا انثدح يربكعلا ورمع نب فلخ قيرط نم هدنسب ةعيرشلا يف يرجآلا هاور )١(
 ١١7(. ص ةعيرشلا) .دنسلا اذهب

 . 737١١ ص هتمجرت تمدقت (۲)

 . ۲۰۲ ص هتمجرت تمدقت (۳)

 يف قشمد هيقف «دمحم وبأ ظفاحلا . يقشمدلا يخونتلا زيزعلا دبع نب ديعس وه )٤(

 ديدش ًاقيقر ناكو .هنم ًاثيدح حصأ ماشلاب سيل :لبنح نب دمحأ مامإلا لاق .هرصع

 .مهريغو ةداتقو يرهزلاو ًالوحكم عمس .ةالصلاب ليللا ييحي ناكو هللا نم فوخلا

 ماشلا لهأل وه :مكاحلا لاق .نورخاو قازرلا دبعو يدهم نباو كرابملا نبا هنعو

 25١9/١ ظافحلا ةركذت .ه7١ ليقو ه۷١١ ةنس تام .ةنيدملا لهأل كلامك

 2154/5 ءايلوألا ةيلح ,.؟١/٠8 يبهذلل ربعلا ,«157/5 ركاسع نبا بيذهت

۷/۸ . 

 .ةئجرملا مه كلذب لئاقلا ()

 لهأ داقتعا لوصأ حرش) هباتك يف ملسم نب ديلولا لوق هدنسب يئاكلاللا مامإلا ىور (5)

 الب لوق ناميإلا نإ :لوقي نم لوق نوركني . . .) ظفلب ۸٤۸/٤( ةعامجلاو ةّنسلا

 . (ناميإب الإ لمع الو «لمعب الإ ناميإ ال :نولوقيو لمع

 . لمكأ ناك (ب) يف (۷)

۲۷۱ 



 نب دمحم ركب ابأ تعمس :لوقي ظفاحلا هللا دبع ابأ مكاحلا تعمسو

 نب قاحسإ نب دمحم ركب ابأ تعمس :لوقي "”بالجلا '''هيوكاب نب دمحأ
 نب هللا دبع يل لاق :لوقي "”يطابرلا ديعس نب دمحأ تعمس :لوقي ةميزخ
 نع مهضغبأ انأو ؛ٌالهج “موقلا ءالؤه نوضغبت مكنإ دمحأ اي «“”رهاط
 . ةعاط ناطلسلل نوري ال مهنأ مهرمأ لوأ نإ «ةفرعم

 :لوقأ نأ زيجتسأ ال هللاو «ردق مهدنع ناميالل سيل هنأ :يناثلاو

 )یو «لبنح نب دمحأ ناميإك الو «"ییحی نب ىيحي ناميإك يناميإ

 . '"”ليئاكيمو ليربج ناميإك انناميإ :نولوقي

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(۸) 

 مسالا اذه مجارتلا بتك يف دجأ ملف (هيولاب) فيرحت هلعلو «نيتخسنلا يف اذك

 . فاكلاب

 نايعأ نم ثدحملا يروباسينلا يولابلا بالجلا هيولاب نب دمحأ نب دمحم ركب وبأ وه
 ةورثلاو تاتويبلا لهأ نم انخئاشم نايعأ نم ناك :يناعمسلا لاق .نيثدحملا
 هتاعامسو هبتك ححصو يذابادحملا نسحلا نب دمحم رهاط وبأ هب لحر .ةميدقلا

 يلع وبأ هنم عمسو .رازبلا ركب ابأو يبضلا بلاغ نب دمحم رفعج ابأ هعمس .دادغبب
 ۷٤ هلو ه٠74 ةنس بجر يف تام .هللا دبع وبأ مكاحلاو ظفاحلا يلع نب نيسحلا
 . 4١ /؟ تايفولاب يفاولا ۲ باسنألا ٤١١/٠١ ءالبنلا مالعأ ريس .ةنس

 . 1517 ص هتمجرت تمدقت

 . 195 ص هتمجرت تمدقت

 .دمحألا جهنملا باتك يف ًاحيرص درو امك  ةئجرملا مه

 7١١. ص هتمجرت تمدقت يروباسينلا ركب نب ىيحي نب ىيحي ظفاحلا مامإلا وه
 .نولوقيو (ب) يف

 جهنملا)) باتك يف هيوهار نب قاحسإ نع رهاط نب هللا دبعل لوقلا اذه رخآ درو
 نبال ةلبانحلا تاقبط) باتكو 17/١( دمحأ مامإلا باحصأ مجارت يف دمحألا
 ٠١9(. ص ىلعي يبأ

¥۲ 



 “ءىناه نب حلاص نب دمحم رفعج ابأ تعمس :لوقي مكاحلا تعمسو

 ميهاربإ نب قاحسإ تعمس :لوقي '”بيعش نب دمحم ركب ابأ تعمس :لوقي

 ءدابعلا نم لجر هيلإ ماقف ؛'*”يرلا "كرابملا نبا مدق :لوقي يلظنحلا

 ام نمحرلا دبع ابأ اي :هل لاقف ؛''"جراوخلا بهذم بهذي هنأ هب *”نظلا

 . ۱۸۷ ص هتمجرت تمدقت (۱)

 نب بيعش نب دمحم نسحلا وبأ وه هتدجو يذلاو .ةينكلا سفنب هل ةمجرت دجأ مل (۲)

 نيروهشملا ةمئألا دحأ .يقهيبلا يلجعلا هيقفلا يروباسينلا بيعش نب ميهاربإ

 مهرظانمو نييعفاشلا يتفم :هيف مكاحلا لاق .ةمامالاو هقفلاو ةعاربلاو ةحاصفلاب

 ناك .ةعاربلاو ةحاصفلاب ضرألا راطقأ يف نيروكذملا دحأو «هرصع يف مهسردمو

 تاقبط .ها74 ةنس يفوت .هنارقأو ةميزخ نب ركب يبأ ىلإ روباسينب هفالتخا
 . ١54/7 ىربكلا ةيعفاشلا

 . ٠۷١١ ص هتمجرت تمدقت يزورملا نمحرلا دبع وبأ كرابملا نب هللا دبع وه (۳)

 تاريخلا ةريثك رابك ىرق ىلع لمتشت ناسارخ دالب تاهمأ نم ةروهشم ةنيدم :يرلا (4)

 رود تناكو . كربط هل لاقي تبني ال عرقأ لبج اهبناج ىلإ «ءانبلا ةميدق تالغلا ةرفاو

 يف نوملسملا اهحتف .ءادعألا ةراغإ نم ًافوخ كلاسملا ةبعص ضرألا تحت اهلهأ

 هللا يضر ليخلا ديز نب ورمع ةدايقب ه١ ةنس هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دهع

 «يزارلا متاح يبأ نباو يزارلا ركب وبأ :نايعألا نم اهيلإ بستني نممو هنع

 نادلبلا مجعم .مهريغو يزارلا ةعرز وبأو «يزارلا رمع نب دمحم هللا دبع وبأو

 . ٠۷١ ص دابعلا رابخأو دالبلا راثآ ۰. ۴۳

 .هب نظي (ب) يف (6)

 ناك نمم هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ىلع ةعامج جورخل اذهب جراوخلا يمس (”)

 وم ا ا کا اواو هوهرك ن کلا ءانأ نیش برک ين تب
 قرف ةدع ىلإ جراوخلا تقرتفا دقو .هتضبق نع اوجرخو هنع هللا يضر يلع بسب

 «مهاوس ةقرف لك ريفكتو ءامهنع هللا يضر يلعو نامثع ريفكتب لوقلا اهعمجي

 .ًابجاو ًاقح ةّنسلا فلاخ اذإ مامإلا ىلع جورخلا نوريو «رئابكلا باحصأ ريفكتو

 = يناتسرهشلل لحنلاو للملا ٠۹ ص نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم يف ناهربلا :رظنا

۷۳ 



 :لاقف .ناميإلا نم هجرخأ ال :لاق ؟رمخلا برشيو قرسيو ينزي نميف لوقت
 ينلبقت ال :لاقف ؟"اتجرم ترص نسلا ربك ىلع نمحرلا دبع ابأ اي
 تملع ولو ؛ةروفغم انتاثيسو «ةلوبقم انتانسح :لوقت ةحرملا 4 را

 .ةنجلا يف ينأ تدهشل ةنسح ينم تلبق ينأ

(۳) 

0) 

 نب ليزه نع < ربك نيتو# ,9بذوش نبا نع ركذ مل ' ف : e ظ

  » 01١نييمالسإلا تالاقم ١/1617 .

 زرا خب رسب روع طرقا ی يف ےس نظف

 نإ :اولاق مهنأ كلذو ريخأتلا ءاجرإلا لصأو .ءاجرإلاب مهلوقل كلذب ةئجرملا يمس
 دقف وأ حراوجلاب لمعلاو ناسللاب را رقإلا رخأت نإو بسحف بلقلاب داقتعالا ناميالا
 عم عفنت ال امك ةيصعم ناميإلا عم رضت ال :نولوقي مهف ءاجرلا مهئاطعإلو ءاسأر
 دئاقع ةفرعم يف ناهربلا) رافكلا لإ رانلا لخدي ال هنأ ىلع اوعمجأو .ةعاط رفكلا
 ١18/١(. يناتسرهشلل لحنلاو للملا ء۱۷ ص نايدألا لهأ

 «ةيردقلاو «جراوخلا ةا :فانصأ ةعبرأ ةئجرملا نأ يناتسرهشلا ركذ دقو

 نييمالسإلا تالاقم 19/١ لحنلاو للملا) رظنا .ةصلاخلا ةئجرملاو «ةيربجلاو
1{ 000 

 سدقملا تيب مث ةرصبلا نكس . يخلبلا هللا دبع وبأ يناسارخلا بذوش نب هللا دبع وه

 هريغو كرابملا نبا هنعو .هتقبطو نسحلاو ينانبلا تباث نع ىور .ه45 ةنس دلو
 لاقو ءانخئاشم تاقث نم بذوش نبا ناك :نايفس لاق ءردقلا ليلج ملعلا ريثك ناكو
 يئاسنلاو نيعم نبا لاق .ةكئالملا تركذ بذوش نبا تيأر اذإ تنك :ديلولا نب ريثك
 بيذهت .ه44١ ةنس ليقو ه١١٠ ةنس يفوت .تاقثلا يف نابح نبا هركذو ةقث
 ةيلح 0١ وا ۲٤١/١ بهذلا تارذش ٩/ ۲٠۵ بیذهتلا

 ( .. 5 ءايلوألا

 نع ىور .ه۷١٤ ةنس دلو .يفوكلا يمرضحلا نيصح نب ليهك نب ةملس وه
  .ةعامجو ةبعشو يروثلا هنعو ةعامجو دهاجمو يبعشلاو ريبج نب ديعس
 ريثك ةقث ناك :دعس نبا لاقو .ثيدحلا يف تبث ةقث يعبات يفوك :يلجعلا لاق
 دعس نبا تاقبط .كلذ ۴ ليقو ه١١١ ةنس ءاروشاع موي يفوت .ثيدحلا

V٤ 



 ركب يبأ ناميإ نزو ول :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق :لاق '”ليبحرش

 . '"' ”حجرل ضرألا لهأ ناميإب

 ينابيشلا ايركز نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركب ابأ تعمس OD) >“ ۾ . ت 5
O a 1 000مع  

 برح نب دمحأ اخأ  ؟*”برح نب نيسحلا تعمس :لوقي ةميزخ نب قاحسإ

 مالعأ ريتش 2١88/85 بيذهتلا بيذهت .« 7230/1/١ ليدعتلاو حرجلا ٦/۳۱

(۱) 

(۲) 

(۳) 

05 

(6) 

 . ۲۹۸/٩ ءالبنلا

 يرعشألا ىسوم يبأو دوعسم نباو ةحلط نع ىور .يدوألا ليبحرش نب ليزه وه

 يراخبلا هل ىور .امهريغو يعيبسلا قاحسإ وبأو فرصم نب ةحلط هنعو «مهريغو

 .ةقث ناك يلجعلاو دعس نبا لاق .ينطقرادلاو ضئارفلا يف ًاثيدح حيحصلا يف

 لامكإلا 31/١١#, بيذهتلا بيذهت ۳۸٠/١ باسنألا . تاقثلا يف نابح نبا هركذو

 . ۱٠١١/۲ ءامسألا بيذهت .۲۲۰ /۳ فشاكلا «. ٠ا///

 ةّنسلا) باتك يف هدنسب دمحأ مامإلا هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل رثألا اذه جرخأ

 ةصق ىلإ ٠٠١( /۸ ءالبنلا مالعأ ريس) هباتك يف يبهذلا مامإلا راشأ دقو (7١١؟ ص

 توافتي ناميإلا نأو ءاجرإلا ةلأسم يف كرابملا نبا جتحاو :لاق ثيح كرابملا نبا

 لاق دقو «هنع هللا يضر رمع لوق قاس مث دنسلا ركذو . . .بذوش نبا نع ىور امب

 يف يقهيبلا هجرخأ) :لاق رمع رثأ نع (40 ص ءافلخلا خيرات) هباتك يف يطويسلا

 . (ناميالا بعش

 . ۱۹۳ ص هتمجرت تمدقت

 ةرشع عضب روباسين ءاضق يلو .يروباسينلا دمحم وبأ يضاقلا روصنم نب ىيحي وه

 ةنس يفوت .امهتقبطو ةملس نب دمحأو يوغبلا زيزعلا دبع نب يلع نع ىور .ةنس

 27917 /۲ ربغ نم ربخ يف ربعلا «85 ص يدابعلل ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط .ه١

 . ۹/۳ بهذلا تارذش

 جح «ثدحملا هيقفلا يروباسينلا زوريف نب لهس نب هللا دبع نب برح نب نيسحلا وه
 باتك نم .ملعلا بلطل دادغببو ةرصبلاو ةفوكلاب اماقأف هغولب دنع دمحأ هوخأ هعم

 . 1/11١" ءالبنلا مالعأ ريس 2187 ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم
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 رفكي ال نمؤملا
 ةريبكلاب

 ىلع تام نم

 رانلا يف دلخي
 بذعنإ

 نأ :هب هللا نيدي يذلا برح نب دمحأ نيد نأ دهشأ :لوقي  ''”دهازلا
 . صقنيو "ديزي «لمعو لوق ناميإلا

 ؛رئابكو رئاغص ةر اود بنذأ نإو نمؤملا نأ :ةنشلا لهآ لقتعيو

 ديحوتلا ىلع تامو ؛اهنم بئات ريغ ؛ايندلا نع جرخ نإو .اهب رفكي ال هنإف

 موي ةنجلا هلخدأو «هنع افع ءاش نإ :لجو زع هللا ىلإ هرمأ نإف ؛صالخإلاو
 .هبستكاو هبكترا ام ىلع بقاعم الو «رانلاب ىلتبم ريغ ءًامناغ ًاملاس «ةمايقلا
 “قاع ءاش نإو .رازوألاو ماثالا نم  ةمايقلا موي ىلإ هبحصتسا مث

 اهنم هجرخأو هقتعأ لب ؛اهيف هدلخي مل هبذع اذإو «رانلا باذعب ةدم هبذعو
 ظ .رارقلا راد ميعن ىلإ

 نإو بنذملا نمؤملا) :لوقي هللا همحر دمحم نب لهس انخيش ناكو
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 مامإلا يروباسينلا هللا دبع وبأ زوريف نب لهس نب هللا دبع نب برح نب دمحأ وه
 داهجو وزغ بحاص ناكو دابعلاو ءاهقفلا رابك نم ناك .روباسين خيش .دهازلا
 امهريغو ةفوكلاو دادغب ىلإ لحتراو .اهب ثدحو روباسين نكس .تافنصمو ظعاومو

 . مهتقبطو ءاطع نب باهولا دبعو يسلايطلا دواد يبأو ةنييع نب نايفس نم عمسو
 هلو . مهريغو فافحلا رصن نب دمحأو ةزمح نب سابعلاو رهزألا نب دمحأ هنع ثدح
 دهزلا باتكو نيعبرألا باتك فنص .لادبألا نم هنأ لاقي ناكو .كرتي ملو ريكانم
 ذاتسأ هنأل همظعتو ةيماركلا هلحتنت تناك :يبهذلا لاق .اهريغو كسانملا باتكو
 ريس .ةنس 0/8 هلو ه775 ةنس تام . هللا دمحب داقتعالا ميلس هنكلو مارك نب دمحم
 ناسل 4١5/1١« ربغ نم ربخ يف ربعلا 1١48/4« دادغب خيرات 2735/١١ ءالبنلا مالعأ
 .7/١8؟ بهذلا تارذش ۰۱۸۸/١ نيفلؤملا مجعم ۱٤١/١ نازيملا

 .ديزيو (ب) يف
 .هنع ىفع ( ) يفو .ةلمجلا قايس هتبسانمل باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام

 يلجعلا لهس يبأ مامإلا نبا بيطلا وبأ دمحم نب ناميلس نب دمحم نب لهس وه
 سمش بقلي ناك .روباسين يتفمو ةيعفاشلا ةمثأ دحأ يروباسينلا يكولعصلا
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 الو .رافكلا ءاقب اهيف ىقبي الو .رافكلا ءاقلإ اهيف ىقلي ال هنإف ؛رانلاب بذع

 اهيف ''"ىقلُيو «رانلا ىلإ ههجو ىلع بحسُي رفاكلا نأ :كلذ ىنعمو

 يلتبا اذإ بنذملا نمؤملاو .لاقثلا لاكنألاو لالغألاو لسالسلا يف ءًاسوكنم

 نم ؛لجرلا ىلع نجسلا ايندلا يف مرجملا لخدي امك رانلا لخدي هنإف ؛رانلاب

 . سيكنتو ءاقلإ ريغ

 هلك هندب قرحي رفاكلا نأ (رافكلا ءاقلإ رانلا يف ىقلي ال) :هلوق ىنعمو

 RPT و هريغ ادلج لدب هدلج جضن املك

 اًدوُلَج مهل دب مه دوُلج تحض املك ادا ملص فوس اتتا اورَفَك نيا نل 8 : ىلاعت
 الو ءرانلا مههوجو و حفلت الف نونمؤملا امأو .204 َباَرَمْل أوقوُدَيل اهرْيغ

 . هدوجس ءاضعأ رانلا ىلع هللا مرح ذإ ؛مهنم دوجسلا ءاضعأ "”قرحت

 دقو .ايندلاو نيدلا ةسائر نيب عمج ًابيدأ ًاهيقف ناك :قاحسإ وبأ خيشلا لاق . مالسإلا

 مويلا قلخلا هيلع عمتجا .ةعامجو مصألا بوقعي نب دمحم نع ىورو هيبأ ىلع هقفت

 رئاسو روباسينب ءاهقفلا نم ةعامج هب جرخت دقو ه759 ةنس هدلاو ةافو نم سماخلا

 ءاضقلاو ىوتفلل ىدصتو يقهيبلا ركب وبأو هللا دبع وبأ مكاحلا مهنم ناسارخ ندم

 ةيشع ةربحم ةئامسمخ نم رثكأ هسلجم يف عضو هنأ ينغلب : مكاحلا لاق . سيردتلاو

 يفوت .كرتي ال هروسيم نإف كردي ال هروسعم قلخلا اضر ناك اذإ :هنع ىوريو .موي

 ةيعفاشلا تاقبط 2١59/7 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .ه۳۸۷ ليقو ه٤٠٤ ةنس

 نييبت ."؟١١/14 ةياهنلاو ةيادبلا 0114/١ ةبهش يضاق نبال 0175/7 يونسالل

 . ۲۳۸/۱ ءامسألا بيذهت 25١١ ص يرتفملا بذك

 .ىفكيو (ب) يف )١(
 . ٠١ ةيالا :ءاسنلا ةروس (۲)

 .قرحي (ب) يف (۳)

 = و يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور دقف .نمؤملا يأ (4)
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 ءاهيف دلخي رفاكلا نأ (رافكلا ءاقب رانلا يف ىقبي ''"ل) :هلوق ىنعمو

 .ًادحأ رانلا يف نينمؤملا يبنذم نم هللا دلخي الو ءًادبأ اهنم جرخي الو

 ايف ”نوسيؤي رافكلا نأ (رافكلا ءاقش رانلاب ىقشي الو) :هلوق ىنعمو

 .لاحب ةحار نوجري الو هللا ةمحر نم

 ةبقاعو و ی ا رو امأو

 .ةنمو هللا نم الضف مهل تقلخو ءاهل اوقلخ مهنأل ؛ةنجلا مهلك نينمؤملا

 ةالصلا كران
 له ًادمعتم

 ؛ ©دمعتم ضرفلا ةالص ملسملا كرت يف ثيدحلا "”لهأ فلتخاو
 « هللا مهمحر فلسلا ءاملع نم ةعامجو « لبنح e كلذب هرفكف ؟رفكي

 «ةالصلا كرت كرشلاو:دبعلا نيب مجمل رحل ا و

 نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ ىتح ىلجتي مث :هيفو ةمايقلا موي نع ليوطلا ثيدحلا يف

 نم اوجرخي نأ ةكئالملا رمأ رانلا لهأ نم دارأ نم هتمحرب جرخي نأ دارأو «دابعلا
 هللا الإ هّلِإ ال نأ دهشي نمم همحري نأ دارأ نمم ًائيش شاب كرشي ال ناك نم رانلا

 ىلع هللا مرح .دوجسلا رثأ لإ مدآ نبا رانلا لكأت ءدوجسلا رثأب رانلا يف نوفرعيف
 باب ديحوتلا باتك ٤۱۹/۱۳ يرابلا حتف) ثيدحلا خلإ (دوجسلا رثأ لكأت نأ رانلا
 مقرب دوجسلا لضف باب ناذألا باتك ۲۹۲/۲ ۰۷٤۳۷ ثيدحلا مقر ۲٤ مقر
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(A* 1مهبرل ةرخالا يف نينمؤملا ةيور تاب ناميالا باتك ۲/۳ يوونلا حرش)  

 ظ . يراخبلل ظفللاو (ىلاعتو هناحبس

 .الو (ب) يف

 و لق امانا هنا عيبا لا رهو ارنا له ملا (ب) ىف اذك
 .واو نودب  نوسيئي (أ ) يفو لوهجملل ينبم لعفلاف

  .باحصأ (ب) يف

 ادا اهكرت نم نإف .اهبوجو دحجي ملو ةالصلا كرد نما : فالخلا اذهب دوصقملا

 نم ةلدأ نم ًابيرق فنصملا هركذيس ام هيلع لديو «ءاملعلا عامجإب رفاك وهف اهبوجول

 ٠ .اهل ًادحاج ةالصلا كرت نمل هنأب ثيدحلا يف ريفكتلل مهليوأت وهو ءرّمكي مل

YA 



 .'''(رفك دقف ةالصلا كرت نمف

 هللا ةمحر  فلسلا ءاملع نم ةعامجو «هباحصأو «يعفاشلا بهذو

 بجوتسي امنإو  اهبوجول آدقتعم ماد ام  رفكي ال هنأ ىلإ نيعمجأ مهيلع

 ةالصلا كرت نم :ربخلا اولوأتو .مالسإلا نع دترملا هبجوتسي امك لتقلا

 ٌتْكَرَت نإ 8 :لاق هنأ السلا هيلع كسري نم هنادي راک ف ارجاع
 سبلت )٥( یر 24 چ نور مه “ ةرخکلاب مم E ا

 هل ادجتاس كرت نكلور 5 ”هقرافف رفكب

 هلل ةقولخم اهنإ :دابعلا "”باسكأ يف ةعامجلاو ةّنسلا لهأ لوق نمو

 اذه ركني نم قحلا نيدو ىدهلا لهأ نم َنوُذدْعَي الو «هيف نورتمي ال .ىلاعت

 رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب) ظفلب هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ملسم هاور )١(

 رفكلا قالطإ باب «ناميإلا باتك ۷١/۲ يوونلا حرشب ملسم حيحص) (ةالصلا كرت

 . (ةالصلا كرت نم ىلع

 لاق لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع رخآ ثيدح يف تدرو ةريخألا ةلمجلاو

 يذمرتلا هاور (رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا) : يم هللا لوسر

 ثيدحلا مقر ةالصلا كرت يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك ١5/8 يذمرتلا ننس)

 مامإلا دنسم) هدنسم يف دمحأ مامالا هاورو ‹«حیحص نسح ثيدح لاقو 0١

 .(73557/© دمحأ

 . ىلوأ اهتابثإو (ب) يف ةتبثمو (أ ) يف ةدوجوم ريغ (اهل) (۲)

 . (ب) يف تبثي مل (نورفاك مه ةرخالاب مهو) :ىلاعت هلوق وهو ةيآلا رخآ (۳)

 )٤( ةيالا :فسوي ةروس /719.

 )٥( نكي ملو (ب) يف .

 .دوصقملا ىنعملا ىلع لدأ تبثأ امو .هقراف ( أ ) يفو (ب) نم تبثأ ام (5)

 (أ1) يفو «ثينأتلا يريمض ركذ نم هدعب ام هديؤيو بوصأ هلعلو (ب) نم تبثأ ام (۷)

 . باستكا
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 دابعلا باسكأ

 هلل ةقولخم

 ىلاعت



 ءهنع ءاشي نم لضيو «هنيدل ءاشي نم يدهي ىلاعت هللا نأ نودهشيو ةيبادهلا

 لو و ع هللا لاق يدل هل راع الو. هيلع هللا هلضأ نمت حالا 22
 سفن لک انی کل اتش ولو » : لاقو 463 ییا مکن َدَهَل اس ول هما خلا
 سرت ارے َدَتَهَجِل اتار دقو > :لاقو «ةيآلا ">4 ىتم لولا يح نکللو اھ ده
 مهلعجف ؛مهيلإ ”ةجاح الب قلخلا قلخ “هناحبس «ةيالا “4 ىينإلآو َنْ
 ًايوغ مهنم لعجو ءًالدع ميحجلل ًاقيرفو ءالضف ميعنلل ًاقيرف .نيقيرف
 مشو لعفي مع لتس ال » ؛ اديعبو هتمحر نم ابيرقو « اد يعسو ًايقشو درد
 . €4 وتس

 : جو رع لاق . 4 @ يسا بر هَل كرات كلا قلما هل الأ 1
 ليلا اود م كسلا مولع نح اير د اير © وذو كد انك >

KKص و 72 ر 4 مصر  aاتي كهلؤأ » :لاقو , 4 توذسْمَم مجنآ توجو ا نود نم كيلو ص م  

 ' ةداعسلا نم مهل قبس ام وه :سابع نبا لاق 4 تكلا ني ميون

 قلخي مل هللا نأو «هلعف قلخي دبعلا نإ نولوقي نيذلا ةافنلا ةيردقلا مه اذهل نوركنملا )01(
 ( . دابعلا لاعفأ

 . ٠٤١ ةيآلا :ماعنألا ةروس (۲)

 . ١١ ةيالا :ةدجسلا ةروس (۳)

 )٤( ةيآلا :فارعألا ةروس ٠١۹ .

 .(ب) يف دوجوم ريغ (9)

 .(هنم) ةدايز (ب) يف 69

 . 7“ ةيآلا :ءايبنألا ةروس (۷)

 . ه٤ ةيآلا :فارعألا ةروس (۸)

 ٠١. ةيآلا :فارعألا ةروس (9)

 .7ا/ ةيآلا :فارعألا ةروس )٠١(
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 فسوي انث «"”جارسلا سابعلا وبأ انربخأ ٠ ”يدلخملا دمحم وبأ انربخأ
± . ۷ 

 بهو نب دیر نع شمعألا نع
 ير ا ا

 . 159 /۸ هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هاور

 هتمجرت تمدقت دقو .يدلجملا (أ) يفو .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام

 . ۱۸۱ ص

 . ۲۱١ ص هتمجرت تمدقت

 يرلا نكس يفوكلا يزارلا بوقعي وبأ ناطقلا لالب نب دشار نب ىسوم نب فسوي وه

 ةنييع نباو ديمحلا دبع نب ريرج نع اهب ثدحو دادغب ىلإ لقتنا مث «يزارلا هل ليقف

 نم دحاو ريغ فصو :يدادغبلا بيطخلا لاق .هريغو يراخبلا هنعو مهريغو عيكوو

 يف دادغب يف تام .هحيحص يف يراخبلا هب جتحاو ةقثلاب ىسوم نب فسوي ةمئألا

 بيذهت 2504/١4 دادغب خيرات 2048/7 ظافحلا ةركذت .هاه ةنس رفص

 . ٤٠٠١/١١ بيذهتلا

 ةجحلا ظفاحلا يبضلا هللا دبع وبأ يزارلا لاله نب طرق نب ديمحلا دبع نب ريرج وه
 يرلا ثدحم ناك .يرلا لزنو ةفوكلاب أشنو ه١١٠٠ ليقو ه١١٠١ ةنس ناهبصأب دلو

 ثدحو دادغب مدق «ةزمح ىلع نارقلا أرقو «ةعامجو شمعألا عمس .هرصع يف

 نباو هيوهار نبا هنع ىور «هملع ةعسو هظفحو هتقثل نوثدحملا هيلإ لحرو ءاهب

 .ه1848١ ةنس يرلاب يفوت .مهريغو يسلايطلاو دواد وبأو ىسوم نب فسويو نيعم
 مالعأ ريس 2/8/7 بيذهتلا بيذهت 2701/١ ظافحلا ةركذت ۲٠۳/۷ دادغب خيرات

 . 4 ٩/ ءالبنلا

 . 787 ص هتمجرت تمدقت شمعألاب فرعي يدسألا نارهم نب ناميلس وه

 ملو ًاملسم كلك يبنلا دهع يف ناك .يفوكلا ناميلس وبأ ينهجلا بهو نب ديز وه

 رباكأ ضعب نم عمس .قيرطلا يف وهو ةَ لوسرلا ةافو هغلبف ةنيدملا مدق «هري
 ىلع اوقفتا :رجح نبا لاق .ةدعو دلاخ يبأ نب ليعامسإو شمعألا هنعو .ةباحصلا

 ۹ ب كام هلق ورک هنا ارا نا يدير نأ لإ ققوت

 . ٤۲۷ /۳ بيذهتلا بيذهت 2557/١ ظافحلا ةركذت 1٤6٩4 /۲ ةباصالا
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 مّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر انثدح :لاق دوعسم نب هللا دبع نع

 هللا ثعبي مث «كلذ لثم ةغضم نوكي مث «كلذ لثم ةقلع نوكي مث و

 ي یو «ديعس وأ ٌيقشو هلجأو هلمعو هفزر : ٍتاملك عبرأب كلملا هيلإ

 عارف لإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ؛ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ هديب

 نإو اهلخديف رانلا لهأ لمعب لمعيف ؛باتكلا يف هل قبس ام ''”هكردي مث
 هكردي مث «عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح ؛رانلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ

 ا مآ لمحت ااا نال وسام

 سابعلاوبأ انأبنأ :لاق '”يدلخملا دمحم رس 3 ربخأ ول

 درو هلق هنأ لإ كيلا اذه تاياور يف ظفللا اذه دجأ ملو (ةفطن) ةدايز (ب) يف )0(

 نب هللا دبع نع هدنسم ىف دمحأ مامالا هجرخأ  ةدايز هيفو رصتخم ثيدح ىف

 دنسم (ريغت ال اهلاح ىلع ًاموي نيعبرأ محرلا يف نوكت ةفطنلا نإ) اذكه دوعسم

 7174/١. دمحأ مامإلا

 يف ثيدحلا نم ىرخألا ةلمجلا نأل بوصأ تبثأ ام لعلو .كردي (ب) يف ()
 نب هللا دبع نع هدئسم يف دمحأ مامالل ةياور ةقفاوملو . ءاهلاب (هكردي مث) نيتخسنلا ظ

 يذلاو . 4١4/١ دنسملا رظنا (ةداعسلا هكردت مث . .ءاقشلا هكردي مث) ظفلب دوعسم
 مث) وأ (باتكلا هيلع قبسيف) ظفل امهريغو ملسمو يراخبلا يحيحص يف درو

 ( .ثيدحلا اذه جيرخت عجار  (قبسي

 )1(  نم طقاس ثيدحلا رخا ىلإ (رانلا ا مخا نإو) هلوق نم (۳)

 ( . (ب) يف تبثمو
 حتف عم يراخبلا حيحص) هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا هوحنب هاور )٤(

 ۳۹۳ ص ۰۳۲۰۸ مقر ثيدح .ةكئالملا ركذ باب «قلخلا ءدب باتك ۳٠۳/٦ يرابلا

 باتك ٤۷۷/۱۱ ۰۳۳۳۲ مقر ثيدح .هتيرذو مدا قلخ باب ءءايبنألا ثيداحأ باتك

 ظ ملسمو (7484 مقر ثيدح ا باتك ٤٤١/۱۳ 4 0 فينش و

 )٥( ص هتمجرت تمدقت ۸1 .
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 : لاق  هيوهار نبا وه  يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :لاق ''"جارسلا

 نع re نب دامح انثدح :لاق "° تراولا دبع نب دمصلا دبع انأبنأ

 هِي هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هيبأ نع «“ةورع نب ماشه

 لهأ نم هنأ باتكلا يف بوتكمل هنإو ةنجلا لهأ لمع لمعيل لجرلا نإ) :لاق
 ءرانلا لخدف تامف «رانلا لهأ لمعب لمعف لوحت هتوم دنع ناك اذإف «رانلا

 لهأ نم هنأ باتكلا يف بوتكمل هنإو «رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا نإو

 ."[(ةنجلا لخدف «تامف ةنجلا لهأ لمعب لمع هتوم لبق ناك اذإف «ةنجلا

(۱) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(6) 

050) 

 . 73١1 ص هتمجرت تمدقت

 ظفاحلا مامإلا يرصبلا يميمتلا لهس وبأ ديعس نب ثراولا دبع نب دمصلا دبع وه

 نيعم نب ىيحي هنع ثدحو مامهو ةبعش نعو هفيناصتب هيبأ نع ثدح «ةقثلا

 ظافحلا ةركذت ١۱١/۹ ءالبنلا مالعأ ريس .ه۷٠۲ ةنس تام «دمحأو قاحسإو

 . ۱۰۷/۲ بهذلا تارذش ١/7

 . 5 190 ص هتمجرت تمدقت

 5١ ةنس دلو .ةقثلا مامإلا يشرقلا رذنملا وبأ ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع نب ماشه وه

 كلامو ةبعش هنع ثدحو «نيعباتلا رابك نم ةفئاطو ريبزلا نبا همعو هيبأ نم عمسو

 ءالبنلا مالعأ ريس ٠٤۷/١٠٤ دادغب خيرات ه55١ ةنس دادغب يفوت .ريثك قلخو

 . ٤۸4/۱١ بيذهتلا بيذهت * 5

 ءاهقفلا دحأ «ةنيدملا ملاع مامإلا يشرقلا هللا دبع وبأ ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع وه

 ‹قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ همأ نعو «هرغصل ريسي ءيشب هيبأ نع ثدح «ةعبسلا

 .مهريغو بلاط يبأ نب يلع نعو اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ هتلاخ نعو

 تام .مهريغو ردكنملا نب دمحمو ناسيك نب حلاصو راسي نب ناميلس هنع ثدحو

 بهذلا تارذش 2148/1 بيذهتلا بيذهت 47١/5« ءالبنلا مالعأ ريس .ه٤۹ ةنس

 . ١/ "٠

 وبأو دمحأ هاور) :يمثيهلا ركب وبأ لاقو )1١1/5( هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ

 دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم (حيحصلا لاجر هلاجر امهديناسأ ضعبو «ىلعي

1/۷ . 
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 فاضي ال رشلا

 ىلاعت هللا ىلإ

 ءاضقب رضلاو عفنلاو ءرشلاو ريخلا نأ :نودقتعيو ةّنسلا لهأ دهشيو

 ان الإ ملا تص الو ءايتع دس الور ضخم لوا ورش ا ردو لا

 اوردقي مل هل هللا هبتكي مل امب ءرملا اوعفني نأ قلخلا دهج ولو «هبر هل هبتك
 هب درو ام ىلع .اوردقي مل هللا ت امب هورضي نأ اودهج ولو «هيلع

 هللا لاق . لسو هلآو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نع «سابع نب هللا دبع ربخ

 آر دک ريم كرب تو وه الإ هل شاک ام رش ما سس َكَسَسْمَي نإو# : لجو رع

 . ةيالا "74 ولْضَمِل

 هللا نم رشلاو ريخلا نأب مهلوق عم  مهتقيرطو ةّنسلا لهأ بهذم نمو

 دارفنالا ىلع صقن هنم مهوتي ام ىلاعت هللا ىلإ فاضي ال هنأ  هئاضقبو

 ناك نإو .نالعجلاو سفانخلاو «ريزانخلاو ةدرقلا قلاخ اي : لاقيف

 ءاعد يف اه هللا لوسر لوق درو كلذ يفو  هقلاخ برلاو الإ قولخم ال
 كلل سبيل رشلاو «تيلاعتو تكرابت) حاتفتسالا

 كملعأ ينإ مالغ اي):لاقف ًاموي لك هللا لوسر فلخ تنك :لاق سابع نبا نع درو (1)
 اذإو هللا لأساف تلأس اذإ «كهاجت هدجت هللا ظفحا .كظفحي هللا ظفحا :تاملك

 كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول ةمألا نأ ملعاو «هللاب نعتساف تنعتسا

 ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو كل هللا هبتك دق ءيشب الإ

 نسح ثيدح لاقو يذمرتلا ءاور (فحصلا تفجو مالقألا تعفر «كيلع هللا هبتك دق

 دنسملا) دمحأ مامالاو ٠٠١٠١( ثيدحلا مقر "0/4 يذمرتلا ننس) حيحص

۳/۱). ) 

 . ٠١١ ةيالا :سنوي ةروس (۲)

 بلاط يبأ نب يلع نع ملسم هاور .ةالصلل لَم لوسرلا حاتفتسا ءاعد نم ءزج (۳)

 انأ «كيلإ سيل رشلاو «كيدي يف هلك ريخلاو «كيدعسو ا

 يوونلا حرشب ملسم حيحص (كيلإ بوتأو كرفغتسأ «تيلاعتو تكرابت «كيلإو
 . ليللاب هئاعدو ةي يبنلا ةالص باب «نيرفاسملا ةالص باتك ا

Af 



 ؛ًادصقو ًادارفإ كيلإ فاضي امم سيل رشلاو  ملعأ هللاو  هانعمو

 وه ناك نإو  رشلا ردقم اي و ءرشلا قلاخ اي :ةادانملا يف كل لاقي ىتح

 مالسلا هيلع ؟*”رضخلا فاضأ "”كلذل .  ًاعيمج "'امهل ردقملاو قلاخلا

 َتماَكَف ةَئيِفَسلااَمَأ # : هلوق يف هنع هللا ربخأ اميف لاقف . هسفن ىلإ بيعلا ةدارإ
 ؛ةيحسرلاو ريلاو ريخلا رك املو 4 اأ نأ تدراف لا ىف ولعب نيكل

 ارض اَمُهَدْسَأ املي نأ كير داراق * :لاقف لجو رع هللا ىلإ اهتدارإ فاضأ
 . یر ني ةَمَعَياَمْهَرك

 و # : لاق هنأ ل ايه لاق كلذ

 هبر ىلإ ءافشلاو هسفن ىلإ ضرملا فاضأف 204 9 ِنيِفْشَب وهف

 تملا

 لامعأ عيمجل ديرم لجو ّرع هللا نأ :ةعامجلاو ةّنسلا لهأ بهذم نمو

 يالا لعجتل ءاه ولو. همي الإ دخأ نمزي ملو < اهرشو اهرخ هالا

 .وأ (ب) يف )١(

 .مالكلا قايس نم مهفي اذهو .رشلاو ريخلا يأ (۲)

 .كلذكو (ب) يف (۳)
 ًايبن هنوك يفو «هبسنو همسا يف فلتخا .مالسلا هيلع ىسوم بحاص وه :رضخلا )٤(

 ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا 2585/7 ةباصإلا عجار .هتايح ءاقبو هرمع لوط يفو

 يهو (رضخلا أبن يف رضنلا رهزلا) مساب ةلاسر ينالقسعلا رجح نبالو ء١

 . 148 /۲ ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم يف ةدوجوم

 .۷۹ ةيالا :فهكلا ةروس (5)

 3 ةيآلا کلا ةو ©0

 .كلذكو (ب) يف (۷)
 ۸١. ةيألا :ءارعشلا ةروس (۸)

 ةدارإلا تسيلو «ةئيشملل ةفدارملا ةيردقلا ةينوكلا ةدارإلا يه ةدارإلا هذهب دارملا (9)

 .اضرلاو ةبحملل ةفدارملا ةيعرشلا ةينيدلا

YA 

 هللا هدأ رإ تابثإ

 هتئيشمو ىلاعت



 ىلافعت هللا

 ناميالا يضري
 رفكلا طخسيو

 دحأل مكحي ال

 نم هنأ نيعم
 وأ ةنجلا لهأ

 رانلا لهأ

 ىلع تام نم
 هتبقاع مالسالا

 ةنحلا

 ناميإو «نيرفاكلا رفكف .؟'”سيلبإ قلخ ام ىصعُي ال نأ ءاش ولو «ةدحاو ةمأ

 كلذ لك دارأ ( هتئيشمو هتدارإو "و ىلاعتو هناحبس هئاضقب ؛ نينمؤملا

 .هاضقو هءاشو ش

 . ةيصعملاو رفكلا طخسيو ةعاطلاو ناميإلا ىضريو

 ناو رك لاو داب اًبعل ا اش لآ کف اررفکت نإ $ : لجو رع هللا لاق

 ل 2

 نومكحي الو «ةنجلا لهأ نم هنأ هئيعب دحاول نومكحي الو «هل متخي مب دحأ

 ام ىلع نوفرعي ال ؛مهنع بيغم كلذ نأل ؛رانلا لهأ نم هنأ هنيعب دحأ ىلع

 نم يأ] . هللا ءاش نإ نوئمؤم انإ :نولوقي لذ «ناسنإلا هيلع تومي

 . [ هللا ءاش نإ ريخب مهل متخُي نيذلا نينمؤملا

 0 يذلا نإف ؛ةنجلا هتبقاع نأ مالسالا ىلع تام نمل نودهشيو

 اوبوتي ملو اهوبستكا يتلا مهبونذل - ةدم رانلاب نوبذعي هللا نم مهيلع ءاضقل

 نم راك يف دحأ ىقبي الو ,2"”ةنجلا ىلإ اريخأ نودري مهنإف  اهنم

 ( ا ‹ نيملسملا

)01( 702 

 © دريت يعَرتلآَب» أرق مث «سيلبإ قلخي مل ىصعي ال نأ هللا دارآ ول :لاق هنأ هلا
 . 157 ء۲٦٠۱ ناتيآلا :تافاصلا ةروس € محلب ٍلاَص َوْه ْنَماَّلِ

 . مالكلا قايسل برقأ تبثأ ام لعلو .هتردقو (1) يفو (ب) يف اذك ()

 . ىلوأ اهتابثإو (ب) يف ةتبثمو (أ ) يف تبثت مل (مكل) (۳)
 ( .ا/ ةيالا اا ورم )5(

 .كلذكو (ب) يف ()
 مهنإف رانلا يف مهبيذهتو مهبيذعت هللا ىضق دق نيذلا ةلمج نم ناك نإو] ( ظ ) يف (5)

 . [ًارخآ رارقلا راد ىلإ نودودرم

 فما



 .اهنم وجني ال «رانلا ىلإ هدرمف رفكلا ىلع  هللاب ذايعلاو تام نمو

 . ىهتنم اهيف هماقمل نوكي الو

 باحصأ نإف ؛مهنايعأب هباحصأ نم ةَ هللا لوسر مهل دهش نيذلا امأف
 هدعوو هركذ اميف كي لوسرلل مهنم ًاقيدصت ؛كلذب مهل نودهشي ثيدحلا

 علطأ ىلاعت هللاو .كلذ فرع نأ دعب الإ اهب مهل دهشي مل ةي هنإف ؛مهل

 مللع »© : لجو زع هلوق يف كلذ نايبو .هبيغ نم ءاش ام ىلع يي هلوسر

 . 27 لوسَر نم ئضتزأ نم الإ اميل اذحأ وربع لع رهظي الف ِبِيَحْل

 «نامثعو ‹« رمعو »ركب وبأ مهو .ةنجلاب هباحصأ نم ةرشع ةي رشب دقو

 E فوغ نب نمحرلا دبعو ل يبزلاو يل .ىلعو

 .؟5 ةيالا :نجلا ةروس )١(

 باحصأ ةتسلا دحأ .يميتلا يشرقلا ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نب ةحلط وه (۲)

 ءالب اهيف ىلبأف دحأ دهش . ركب ىبأ دي ىلع اوملسأ نيذلا ةسمخلا دحأو «ىروشلا

 هلو ها" هنس ةرخآلا يدامج يف تامف لمجلا مو مهسب ةحلط يمر . انسح

 . ٥۲۹/۳ ةباصالا .ةنس 5

 لَ هللا لوسر يراوح هللا دبع وبأ يشرقلا دسأ نب دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا وه (۳)

 . 887 /؟ ةباصإلا .ةرصبلاب نفدو ها“ ةنس لمجلا

 دمحم وبأ يرهزلا يشرقلا ثراحلا دبع نب فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع وه )٤(
 رجاهو .مقرألا راد ةَ يبنلا لوخد لبق ًاميدق ملسأ .ىروشلا باحصأ ةتسلا دحأ

 ةتسلا دحأ ‹«صاقو يبأ نب قاحسإ وبأ يرهزلا يشرقلا بيهأ نب كلام نب دعس وه )م

 ىمر نم لوأ وهو «ناسرفلا دحأ ناك . اريثك يب يبنلا نع ىور .ىروشلا باحصأ

 . كلذب اروهشم ةوعدلا باجم ناكو ءقارعلا حتف نم سأر ناك . هللا ليبس يف مهسب

 .77 / ةباصإلا .ًاتوم ةرشعلا رخآ وهو . ةنيدملا ىلإ لمحو هه ةنس قيقعلاب تام
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 ىلع تام نم
 وهف رفكلا
 رانلا ىف دلخم

 ةنجلاب دهشن
 هل دهش نمل
 اي لوسرلا

 نورسشبملا

 ةنجلاب



(۱) 0( )۳( 
 .. حارجلا نب ةديبع وبأو «' ديعسو

 لاق (ةحلا لهآ نم هنإ) : سامش نب سيف نب تياثل لاق كلذكو

 لهأ نم هنإ لوقن نحنو ءانرهظأ نيب يشمي ناك دقلف :كلام نت نا

(1) 

(۲) 

(۳) 

05 

 لبق ملسأ .مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم يودعلا ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس وه
 نكي ملو .اهدعب دهاشملاو ًادحأ دهشو رجاهو مقرألا راد هلك هللا لوسر لوخد

 ىلإ لمحو .اهدعب ليقو ه١٠ ةنس قيقعلاب تام .اهدهشي ملف ردب نامز ةنيدملاب
 . ٠٠۳١/۳ ةباصإلا .ةنيدملا

 ىلإ ةبسنلابو هتينكب روهشم يرهفلا يشرقلا لاله نب حارجلا نب هللا دبع نب رماع وه
 يذلا وه .اهدعب امو اردب دهشو نيترجهلا رجاه .مالسالا ىلإ نيقباسلا نم .هدج

 هلو ه١ ةنس تام .ةديبع يبأ اتينث تطقسف ةه هللا لوسر هجو نم نيتقلحلا عزتنا

 . 085/7 ةباصإلا . ةنس ۸

 لاق :لاق هنأ هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نع هعماج يف يذمرتلا ىئور

 يف يلعو «ةنجلا يف نامثعو «ةنجلا يف رمعو «ةنجلا يف ركب وبأ) : ي هللا لوسر

 «ةنجلا يف فوع نب نمحرلا دبعو «ةنجلا يف ريبزلاو ءةنجلا يف ةحلطو «ةنجلا

 يذمرتلا ننس .«ةنجلا يف حارجلا نب ةديبع وبأو «ةنجلا يف ديعسو «ةنجلا يف دعسو

“4V /oليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس نعو 2/5 ثيدحلا مقر بقانملا باتك  

 يقهيبلا هاورو ۳۷٤۸( ثيدحلا مقر بقانملا باتك 5418/68 يذمرتلا ننس) هوحن

 .(۳۳۲ ص داقتعالا باتك) ديعس نع ًاضيأ

 دقتفا يب يبنلا نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هحيحص يف يراخبلا جرخأ

 يف ًاسلاج هدجوف هاتأف ءهملع كل ملعأ انآ هللا لوسر اي :لجر لاقف سيق نب تبا
 توص قوف هتوص عفري ناك ءرش :لاقف ؟كنأش ام :لاقف هسأر ًاسكنم هتيب
 .اذكو اذك لاق هنأ هربخأف لجرلا ىتأف ءرانلا لهآ نم وهو هلمع طبح دقف ةي يبنلا

 نم تسل كنإ) :هل لقف هيلإ بهذا :لاقف ةميظع ةراشبب ةرخآلا ةرملا عجرف :لاق
 باب «بقانملا باتك 77١ //5 يرابلا حتف) .(ةنجلا لهأ نم نكلو رانلا لهأ
 :ثيدحلا مقر ريسفتلا باتك 2.5١ ٥۹۰/۸ :ثيدحلا مقر ةوبنلا تامالع

2)5. 
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 , 30ةئحللا

 ةباحصلا لضفأ هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ لضفأ نأ نودقتعيو نودهشيو

 اد «نودشارلا ءافلخلا مهنأو «يلع مث «نامثع مث ءرمع مث «ركب وبأ ملسو

 هاور اميف  هلوقب مهتفالخ ملسو هلاو هيلع هللا یلص هللا لوسر ركذ نيذلا

 دعبو '*”(ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا)  "ةنيفس نع «"ناهمج نب ديعس

 تاياور ضعب يف ملسم حيحص يف هنع هللا يضر كلام نب سنأل لوقلا اذه درو )١(

 حيحص رظنا (ةنجلا لهأ نم لجر انرهظأ نيب يشمي هارن انكف) ظفلب قباسلا ثيدحلا

 .هلمع طبحي نأ نمؤملا ةفاخم باب ٠١١ /۲ يوونلا حرشب ملسم

 يملسألا ناهمج نب ديعس وهو .ناهبن (أ ) يفو «باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (0)

 لاق .هريغو ةملس نب دامح هنع ىورو «هريغو ةنيفس نع ىور يرصبلا صفح وبأ

 نبا لاقو .هب جتحي الو هثيدح بتكي :متاح وبأ لاقو .ةقث نيعم نبا نع يرودلا

 نابح نبا هركذو هب سأب ال هنأ وجرأو هريغ اهيوري ال ثيداحأ ةنيفس نع يوري : نيعم

 ليدعتلاو حرجلا 2١5/5 بيذهتلا بيذهت .ه5١ ةنس ةرصبلاب تام .تاقثلا يف

 .١٠ص ١ ق۲ ج

 ريغ ليقو نامور ليقو نارحب ليقو نارهم همسا ناك . ي هللا لوسر ىلوم ةنيفس وه (۳)

 لاقو .هقتعأف يي يبنلا هارتشا لوقي يبأ تعمس :متاح يبأ نبا لاق .كلذ

 مدخي نأ هيلع تطرتشاو «هتقتعأف ةملس مأ هترتشا سراف نم هلصأ ناك :نورخآ

 نعو 44ب يبنلا نع ىور .برعلا يدلوم نم وهو ةلخن نطب نكسي ناك .ِلَك يبنلا

 نب ديعس هنع یورو دايزو دمحمو رمعو نمحرلا دبع هونب هنعو .ةملس مأو يلع

 ةنس دعب يفوت .ثيدحب ملسم هل درفنا ثيدح رشع ةعبرأ هل .مهريغو ناهمج

 تاغللاو ءامسألا بيذهت 2١78/4 بيذهتلا بيذهت . ۲ ةباصإلا .هال٠

 . 177 /7 ءالبنلا مالعأ ريس 2157 ص لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ 0١

 ثيدح ةفالخلا يف ءاج ام باب «نتفلا باتك 007/8 يذمرتلا ننس) يذمرتلا هاور )٤(

 يف باب ١7١/١4 دواد يبأ ننس حرش دوهجملا لذب) دواد وبأو 5 مقر (

 ٠١/١ يسلايطلا دنسم) يسلايطلاو ۲۲٠/١( دمحأ مامإلا دنسم) دمحأو (ءافلخلا

 = ينثدح :لاق ناهمج نب ديعس نع وه الماك ثيدحلا صنو ١١١5( ثيدحلا مقر
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 ةئالخ تابإ

 ركب يسبأ

 قيدصلا

 لوسرلا هنع ربخأ ام ىلع «ضوضعلا كلملا ىلإ رمألا داع مهمايأ ءاضقنا

 . لسو هلاو هيلع هللا ىلص

 ةافو دعب هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ ثيدحلا باحصأ تبثيو
 هيضر) :ةبطاق مهلوقو «هيلع مهقافتاو ةباحصلا رايتخاب هلك هللا لوسر
 تاولصلا ةماقإ يف هفلختسا هنأ ينعي] "(انايندل هانيضرف اننيدل كك هللا لوسر
 25 لوسرلل ةفيلخ هانيضرف . نيدلا يهو  هضرم مايأ سانلاب تاضورفملا

 . [انايند رومأ يف انيلع

 مث (كلذ دعب كلم مث ني نونا يتمأ يف ةفالخلا) : لي هللا لوسر لاق : لاق ةئيفس

(010 

(00 

 : يل لاق مث «نامثع ةفالخو «رمع ةفالخو ءركب يبأ ةفالخ كسمأ : : ةنيفس يل لاق

 ةيمأ ينب نإ :هل تلقف :ديعس لاق .ةنس نيثالث اهاندجوف :لاق .يلع ةفالخ كسمأ
 دع ند ا ب اوبذك) : لاق مهيف ةفالخلا نأ نلومعزي

 . نسح ثيدح : :لاقو يذمرتلل ظفللاو

 ةفيذح نأ :هيفو .هنع هللا يضر ريشب هب نب نامعنلا نع هدنسم يف دمحأ مامإلا ىور
 ءاش اذإ اهعفري مث ,نوكت نأ مكيف هللا ءاش ام ة ةوبنلا نوكت : ي هللا لوسر لاق :لاق

 اهعفري مث «نوكت نأ هللا ءاش ام نوكتف ة ةوبنلا جاهنم ىلع ةفالخ نوكت مث ءاهعفري نأ
 اذإ اهعفري مث نوكي نأ هللا ءاش ام نوكيف ًاضاع اكلم نوكت مث ءاهعفري نأ ءاش اذإ
 دنسم) يسلايطلا هاورو (۲۷۳ ٤/ دمحأ مامالا دنسم) .ثيدحلا (اهعفري نأ ءاش
 لبج نب ذاعمو حارجلا نب ةديبع يبأ نع ًاضيأ يسلايطلا ىورو (08 ص يسلايطلا
 «ةمحرو ةوبن رمألا اذه أدب لجو زع هللا نإ : لاق كك يبنلا نع ءامهنع هللا يضر
 ىسلايطلا دنسم) .ثيدحلا . . ا ًاکلم انئاکو سوو ةفالخخ ًانئاكو

 ٠ .(۳۱ ص

 دوو ف ةفينح يبأل الا هقفلا حرش) باتك يف ا لوقلا اذه درو

 ضايرلا :رظنا .ىرخأ رداصم يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناسل ىلع
 ةيهبلا راونألا عماول ۱۸۳/۳ دعس نبا تاقبط 44/17 ةرشعلا بقانم يف ةرضنلا
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 اودارأو “(كرخؤي [يذلا اذ] نمف ةي هللا لوسر كمّدق : مهلوقو

 يذلا اذ نمف «هرمأب كءارو انيلصف ءهضرم مايأ انب ةالصلا يف كمدق ةي هنأ

 . ؟كايإ هميدقت دعب كرخؤي

 امب ؛هتايح لاح يف ركب يبأ نأش يف ملكتي يي هللا لوسر ناكو

 هيلع اوقفتا كلذلف ؛"هدعب ةفالخلاب سانلا قحأ هنأ ةباحصلل نيبي

 لاق ىتح «"اوقفتراو هب اوعفتراو «هللاو هناكمب اوعفتناف ؛اوعمتجاو

 امل فلختسا ركب ابأ نأ الول وه الإ هلإ ال يذلا هللاو :هنع هللا يضر ةريره وبأ

 هيف هوقدصف هلوق ةحص ةجحب ماق !ةريره ابأ اي هم :هل ليق املو «هللا دبع

 .'*”هب اورقأو

 ركب يبأ فالختساب هاضرأو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ مث

 هناكمب  هناحبس هللا زاجنإو «هدعب هيلع ةباحصلا قافتاو «هايإ هنع هللا يضر

 .هدعو  هنأش ماظعإو مالسإلا ءالعإ يف

 ضبق امل : بلاط يبأ نب يلع لاق :لاق نسحلا نع هدنسب هتاقبط يف دعس نبا ىور )١(

 نم انايندل انيضرف ةالصلا يف ركب ابأ مدق دق هوكي يبنلا رمأ يف انرظن الب يبنلا

 رظناو ء187/# دعس نبا تاقبط .(ركب ابأ انمدقف اننيدل وی هللا لوسر يضر

 .(154 ص يطويسلل ءافلخلا خيرات 2١5١/١ ةرضنلا ضايرلا)

 عجرا .ةريثك هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ ىلإ ةريشملا ةي لوسرلا ثيداحأ (۲)

 ةيواحطلا ةديقعلا حرشو ۴۴۷ ص يقهيبلل داقتعالا باتك :يف تئش نإ اهيلإ

 .اهريغو ١" ص يطويسلل ءافلخلا خيراتو 87“ ص

 ءيشلاب تقفترا :رينملا حابصملا يفو .اوعفتنا يأ :اوقفترا ىنعمو (اوقترا) (ب) يف (۳)

 قفرَملاو قفرملا :ناسللاو حاحصلا يف ءاجو (774 ١/ رينملا حابصملا) هب تعفتنا

 ١517/١(. دلجم برعلا ناسل ٤/ ۰۱٤۸۲ حاحصلا) .هب تغفتناو تّقفترا ام وه

 خيرات) يطويسلاو ١/ ٠٠١( قشمد خيرات بيذهت) ركاسع نبا ةياكحلا هذه ركذ نمم )٤(

 . 07 ص ءافلخلا
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 ةفالخ تابثإ

 نحب ر۴
 باطخلا



 ةنالخ تابثإ

 نافع نب نامثع

 ةفالخ تابثإ

 يبأ نب يلع
 بلاط

 عامجإو «ىروشلا لهأ عامجإب هنع هللا يضر نامثع ةفالخ مث

 .هيلإ رمألا لعج ىتح هب مهاضرو «ةفاك باحصألا

 مهنم لك هآرو هفرع «هايإ ةباحصلا ةعيبب «هنع هللا يضر يلع ةفالخ مث

 اوزيجتسي ملو «ةفالخلاب تقولا كلذ يف مهالوأو قلخلا قحأ مهنع هللا يضر

 . هفالخو هنايصع

 .نيدلا مهب هللا رصن نيذلا «نيدشارلا ءافلخلا ةعبرألا ءالؤه ناكف

 يف عفرو «مالسالا ناکمب ىّوقو نيدحلملا مهناكمب رسقو رهفو

 ققحو «مالظلا کد مهرونو مهئايضب رونو «مالعألا قحلل مهمايأ

 اواو کنم اونما» نزلا دَ هللا دعو # : لجو زع هلوق يف قباسلا هذعو مهتفالخب

SLs تحلل egمه ن ن مول ني یا تلخکش لخت  
 لع ُءاَدِسَأ © ري يفو ال“ ٌمِهِفوَم وح دب نم متلْرَبحَلَو حل صب كرا مهيد

 , “يرانا

 يف زاف مهلضف فرعو مهقح ىعرو .مهل اعدو مهالوتو مهبحأ نمف

 © رضفاورلا ؟”مههبسنت ام ىلإ مهبسنو مهّبسو مهضغبأ نمو «نيزئافلا

 .مهب (ب) يف 6

 . ه8 ةيالا :رونلا ةروس (۲)

 .78 ةيآلا :حتفلا ةروس (۳)

 .مهبسني (ب) يف (5)

 كلذب ةضفارلا تيمس) :(نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم) باتك يف يكسكسلا لاق (©)
 امل هنع هللا يضر يلع نب ديز مهضفرل ليقو ءامهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ مهضفرل

 اومسف ينوضفر :ديز لاقف ءامهتمامإب لاقو امهنع هللا يضر رمعو ركب ابأ ىلاوت
 نأ الإ هنع هللا يضر يلع ةعيش نم نحن :اولاق نيح (ةعيش) اومسو .(ةضفارلا)
 دقو «ًايبن مهضعب هلعجو ًاهلإ مهضعب هلعجف ةيلاغلا مهو قحلا ريغ هيف لاق مهضعب
 - موي ركنت مهنم ةيلاغلاو «هنامز يف ًاضعب قرحأو مهضعب هنع هللا يضر يلع لتق
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق .نيكلاهلا يف كله دقف ءهللا مهنعل ‹جراوخلاو

 .'(هللا ةنعل هيلعف مهبس نمف «يباحصأ اوست ال) :ملسو هلآو

(1) 

 صن ةي يبنلا نأ ىلع نوعمجم مهو ء١۳ ص روكذملا عجرملا ىهتنا .(باسحلا

 نأو «صنب الإ نوكت ال ةمامإلا نأو «همساب بلاط يبأ نب يلع فالختسا ىلع

 نم ريثكو رمعو ركب يبأ نم يربتلاو ءرئاغصلاو رئابكلا نع نوموصعم ةمئألا
 284/١ نييمالسإلا تالاقم :رظنا) .(ةيديزلا) ةقرف الإ مهنع هللا يضر ةباحصلا

 دعب ةضفارلا تقرتفا دقو ١(« ص يكسكسلل ناهربلا ١55/١« لحنلاو للملا

 ةيديزلا :يهو يدادغبلا ركذ امك فانصأ ةعبرأ ىلإ بلاط يبأ نب يلع نامز

 : يناتسرهشلا فاضأو ٠١(« ص قرفلا ينب قرفلا) .ةالغلاو ةيناسيكلاو ةيمامإلاو

 قرف ةدع ىلإ فانصألا هذه تقرتفا دقو ١417/١( لحنلاو للملا) ةيليعامسالا

 . ًاضيأ

 نع امهريغو نيحيحصلا يف تدرو (يباحصأ اوبست ال) ثيدحلا نم ىلوألا ةلمجلا

 باتك ۲۱/۷ يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) ةريره يبأ نعو يردخلا ديعس يبأ

 باتك 47/15 يوونلا حرشب ملسم حيحص) ۳٦۷۳ ثيدحلا مقر ةباحصلا لئاضف

 نأ ولف يباحصأ اوبست ال) ظفلب (ةباحصلا بس ميرحت باب «ةباحصلا لئاضف

 . يراخبلل ظفللاو «(هفيصن الو مهدحأ دم غلب ام ًابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ

 نبا هاور رخآ ثيدح يف تدرو «(هللا ةنعل هيلعف مهبس نمف) ىرخألا ةلمجلاو

 نإ) : ظفلب هدج نع هيبأ نع ملاس نب نمحرلا دبع نع هدنسب ةّنسلا يف مصاع يبأ

 مهبس نمف ؛ًاراهصأو ًاراصنأو ءارزو يل مهلعجف ًاباحصأ يل راتخاو ينراتخخا هللا

 ءاطع نعو «(لدع الو فرص مهنم لبقي ال نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف

 ٤۸۳/۲ )2٠١٠١١ مصاع يبأ نبال ةّنسلا «(هللا ةئعل هيلعف يباحصأ بس نم) ظفلب

 1(. | 0 ٠

 : الك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو :دئاوزلا عمجم يف ءاجو

 هلاجرو طسوألا يف يناربطلا هاور (يباحصأ بس نم هللا نعل «يباحصأ اوبست ال

 لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو «ةقث وهو لهس نب يلع ريغ حيحصلا لاجر

 = يف يناربطلا هاور .(هللا ةنعل هيلعف يباحصأ نم ًادحأ بس نم) : ةي هللا لوسر
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 فلخ ةالصلا

 ملسملا مامإلا
 ًارجاف ناك ولو

 عم داهحلا

 ةمئألا

 مهل ءاعدلاو

 جورخلا مدعو

 امع فكلا

 ا ةئعل 5 مهبس نمو يئاڏآ دقو فمان نمو

  تاولصلا نم امهريغو «نيديعلاو .ةعمجلا ثيدحلا باحصأ ىريو

 ارهاق را هناك اريد ليس مامر لك كلج

 .ةرجف ةروج اوناك نإو «مهعم ةرفكلا داهج نوريو

 . حالصلاو قيفوتلاو حالصإلاب مهل ءاعدلا نوريو .

 لدعلا نع لودعلا مهنم اوأد نإو ؛فيسلاب مهيلع جورخلا نوري الو

 ْ | . فيحلاو روجلا ىلإ

 .لدعلا مامإلا ةعاط ىلإ عجرت ىتح ؛ةيغابلا ةغفلا لاتق نوريو

 هلآو هيلع هللا یلص هللا لوسر باحصأ نيب جش امض کلا نوريو

 . مهيف ًاصقنو ی وج اک نع ا بقت «ملسو

 ع «مهعيمج ىلع محرتلا نوريو

 .نهل ءاعدلاو «نهنع هللا يضر ("”هجاوزأ ردق ميظعت نوري كلذكو
 .نينمؤملا تاهمأ نهنأب رارقإلاو ‹ نهلضف ةفرعمو

 هلمع ناک نإو  ةنجلا هل بجت ال ًادحأ نأ نودهشيو نودقتعيو

 ..۲۱/۷ دئاوزلا عمجم .(اوقثو دقو ءافعض هيفو طسوألا

 )1١( مقر ثيدح «بقانملا باتک 6 يذمرتلا ننس) يذمرتلا مامإلا هاور 857*(

 دمحأ مامإلا دنسم) دمحأ مامالاو ٥۷ ۰٠٤/٥( ظفلب لفغم نب هللا دبع نع امهالك
 نمو ‹ مهبحأ يبحبف مهبحأ نمف «يدعب اشرف مهوذختت ال يباحصأ يف هللا هللا
( 

 نمو «هللا ىذا دقف يناذأ نمو «يناذا دقف مهاذآ نمو < ‹«مهضغبآ يضغببف مهضفبأ
 . (هذخأي نأ كشويف هللا ىذا

 . 15 ۱۳۳ص عجار .لَك لوسرلا جاوزأ ركذ ةيليلحتلا ةساردلا يف مدقت (۲)
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 قاقحتسا مدع eT هيلع هللا لضفتي نأ اک یھ ر هقيرطو 5 یخ

 اب باوثلا

 2 ب "همسا زع هللا ريسيتب الإ هل رسيتي مل «هلمع يذلا ريخلا لمع ذإ ؛هلضفو

 و e ا هل "”هرسيي مل ولف

 *”تايآ يف ۲24ان نم یر هلآ کلو ادا لنجم کا رتو يع رتل لذت
a 

 قولخم لكل نأو .”الجأ قولخم لكل لجأ لجو زع هللا نأ نودهشيو نودقتعيو
 له لإ سيلف ءرملا | لجأ ىضقنا اذإو «ًالجؤم ًاباتك هللا نذإب لإ تومت نل ًاسفن . 6 ١ -  2ددحەم أ ب

 ل نبأ اج د لجل نأ لکی و # : لجو زع هللا لاق ونو ‹توملا

۷ < eg 2 ص PJ 

 )تن ومرقاسال الو ةعاس نحاسي 4

 . 04ًكيوُماَبَتك اِنَ الإ توم نأ سن داَكاَمَو $ : لاقو

 : لجو زع هللا لاق ىضقنا دقف تام نم نأ نودهشيو
 قوم

 :لاقو] . 4 ءيِعِجاََم لإ a بِك بِلا ربل مکیویب ىف مک ول

 1 کف عير فذ رر شرملا كيتي وكداتتأ ١
 .[تاعاطلا ىكزأ هتعاطو «تادابعلا صلخأ هتدابعو لامعألا نسحأ] ( ظ ) يف (1)

 . لجو زع (ب) يف (0)
 وهو (هل رسيتي مل هرسيي مل ولف) ححصملل (أ) شماه يفو (هلعفل) ةدايز (ب) يف (۳)

 .انه طرشلا باوج ركذل برقألا

 )٤( ةيالا :رونلا ةروس 7١.

 . فيرحت هلعلو :راثا (أ ) يفو .بوصألا وهو (ب) نم تبثأ ام ()

 .رخأتي الو مدقتي ال مولعم تقوب ًاددحم هلجأ قولخم لكل بتك ىلاعت هللا نأ يأ (5)

 ٠٤. ةيآلا :فارعألا ةروس (۷)

 . ٠٤١ ةيالا :نارمع لآ ةروس (۸)

 +184 ةيآلا تاره لا ةو وس 0

AY a OD 
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 رضي ال رحسلا
 هللا نذإب الإ

 رحاسلا ماكحأ

 ‹نييمدالل نوسوسوي نيطايشلا قلخ هناحبس هللا نأ نودقتعيو
 تیل دلو » : لجو زع هللا لاق . مهل نودصرتيو «مهلالزتسا نودصقيو

 . 4 رک کلر مونا نیو کول دج مويآيلذأ لإ حو
 نم مهركمو مهديك نم مصعيو «ءاشي نم ىلع مهطلسي ىلاعت هللا نأو

 كليب مهيَكَع بلو ٌكِتْوَصِب مهن َتَطَتْسَأ نم ْرِزفَتْسَأَو 7 : لجو زع هللا لاق ءءاشي
 © اغ اإ نسل ُمُهُدِصَياَمَو مه دعو كولو لومألا ینه راشو " ”ككللِعَرو
 ُدَيِإ  :لاقو 6€ لیسو َكْيَرِي گر طنش مھل كَل سی یوا اإ
 ےل لع ۂتطلس ام © ہول وب رھی لو اوما تسيل لع طاس م سک
 . ةيآلا "وتولت

 لإ ًادحأ نورضي ال مهنأ الإ «ةرحسو ًارحس ايندلا يف نأ نودهشيو
 . “)يا ندب الإ رح نب َنيِرآصَصِب مه امو لجو زع هللا نذإب

 نذإ ريغب عفني وأ رضي هنأ دقتعاو «رحسلا لمعتساو «مهنم رحس نمو
 .رفك دقف ىلاعت هللا

 .هقنع تبرض ًالِإو بات نإف ؛بيتتسا هب رفكي ام فصو اذإو
 داع نإف ؛هنع يهن : مهفي ال امب ملكت وأ «رفكب سيل ام فصو اذإو

 ظ 0

 )١( ةيآلا :ماعنألا ةروس ٠١١ .

 )0( نإف «مهتلجرو مهتلايخ كدونجب مهيلع لمحاو لوقي) :هريسفت يف ريثك نبا لاق

 :هانعمو «بحاص عمج بحصو «بكار عمج بكرلا نأ امك «لجار عمج لجرلا
 . ٠١/۳ ريثك نبا ريسفت .(. . .هيلع ردقت ام لكب مهيلع طلست

 . ٠١ ء٤٦ ناتيالا :ءارسإلا ةروس (۳)

 . ٠٠١ 49 ناتيالا :لحتلا ةروس (5)

 .١٠؟ ةيآلا : ةرقبلا ةروس )2(

 .(ب) نم طقاس ةيآلا هذه ةياهن ىلإ (لجو زع) هلوق نم (5)

۲۹٦ 



 هنأل ؛هلتق بجو :هتحابإ دقتعأ انأو «مارحب سيل رحسلا :لاق نإو

 . هميرحت ىلع نوملسملا عمجأ ام حابتسا

 بنعلا نم ذختملا «ةبرشألا نم ركسملا ثيدحلا باحصأ مرحيو

 لومرحي ءركسي امم كلذ ريغ وأ «ةرذلا وأ ‹ لسعلا وأ رتا وأ «بيبزلا وأ

 .دحلا هب نوبجويو «هنوسججنيو «هريثكو هليلق

 لضفأ تاقوألا لئاوأ يف اهتماقإو ‹تاولصلا ءادأ ىلإ ةعراسملا نوريو

 .تاقوألا رخاوأ ىلإ اهريخأت نم

ع باتكلا ةحتاف ةءارق لوبجويو
 . '''مامإلا اد

 عوكرلا مامتإ نودعيو ءابجاو ًامتح دوجسلاو عوكرلا مامتإب نورمأيو

 «هنم باصتنالاو «عوكرلا نم عافترالاو ءامهيف ةنينأمطلاب دوجسلاو
 «نيتدجسلا نيب سولجلاو ء«دوجسلا نم عافترالا كلذكو «هيف ةنينأمطلاو

 .اهب الإ حصت ال يتلا ةالصلا ناكرأ نم هيف نينئمطم

 ءاشفإو «ماحرألا ةلصبو «مانملا دعب ةالصلل ليللا مايقب نوصاوتيو

 .ماتيألاو نيكاسملاو ءارقفلا ىلع ةمحرلاو ‹ماعطلا ماعطإو «مالسلا

 .''”حكنملاو «برشملاو لكأملا يف ففعتلاو «نيملسملا رومأب مامتهالاو

 ءركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاو «تاريخلا يف يعسلاو «سبلملاو

 قحلاب نوصاوتيو «عمطلا ةبقاع ءوس ءاقتاو عمجأ تاريخلا لعف ىلإ رادبلاو

 يف ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لوق وه اذه .ًاقلطم مامإلا فلخ ةحتافلا ةءارق باجيإ )١(

 يفو ةيرسلا ةالصلا يف اهتءارقب رمألا وهف روهمجلا لوق امأو ءهعم ةفئاطو ديدجلا

 تحضوأ دقو .ةيرهجلا يف مامإلا ةءارق عامتسا لاح اهتءارق ةهاركو «مامإلا تاتكس

 .هعضوم يف باتكلا عيضاوم ةسارد مسق يف كلذ

 . (حكنملا) ىلع (سبلملا) ميدقت (ب) يف (۲)

14%۷ 

 ركسملا ميرحت
 ةبرشألا نم

 ىلع ةظفاحملا

 تاولصلا ةماقإ

 لعفب يصا وتلا

 ريخلا



 ين ةبحبلا

 ضغبلا و نيدلا

 هيف :

 > ااو

 هللا يف لادجلا نوقتيو «هيف نوضغابتيو نيدلا يف نوباحتيو

 باحصأ نوداعيو «تالالضلاو عدبلا لهأ ''”نوبناجيو هيف تاموصخلاو
 موجنلاك مه نيذلا هباحصأبو لك يبنلاب نودتقيو] تالاهجلاو ءاوهألا

 نودتقيو 2" ”[مهيف هلوقي ایک هللا لوسر ناك امك ءاودتها اودتقا مهيأب

 امب نوكسمتيو «نيملسملا ءاملعو نيدلا ةمئأ نم «نيحلاصلا ؟*”فلسلاب
 . نيبملا قحلاو نيتملا نيدلا نم نکس اوناك

 الو ءهنم سيل ام نيدلا ىف اوثدحأ نيذلا «عدبلا لهأ نوضغبيو
 الو . مهنوسلاجي الو م کک الو «مهنوبحصي الو ‹« مهنوبحي

 عامس نع مهناذآ نوص لوریو *مهنورظانی الو نيدلا يف مهنولداجي

 اهيلإ تّرجو «ترض بولقلا يف ترقو «ناذالاب ترم اذإ 5 "يتلا ‹مهليطابأ

 ا و طق ا 007 ی ر ات نت كيت تبثم انه ىلإ (ءاقتاو) :هلوق نم )۱)

 ظ . خسانلا

 ظ (  .نوبناجتيو (ب) يف )۲(

 رباج نع ۰٩۱ ۰۹۰/۲ هلضفو ملعلا نایب عماج باتك يف ربلا دبع نبا هجرخأ (۳)
 ةياور ركذو «لوهجم نيصغ نب ثراحلا نأل ةجح هب موقت ال دانسإ اذه :لاقو
 رازبلا ركب يبأ نع ىورو «حصي ال دانسإ اذهو :لاق مث هوحنب رمع نبا نع ىرخأ
 دقو «كلذ ةلع ركذ مث ةي يبنلا نع حصي ال مالكلا اذه :ثيدحلا اذه يف لاق هنأ
 20 654) 84 ۷۸/١ ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس يف ينابلألا هدروأ

 ا . عوضوم : :لاقو ةباحصلا نم ددع نع ظافلأ ةدعب ١

(f)[فلسلا راثآ نوعبتيو] ( ظ ) يف . 

 . نيدلا يف مهنورظاني الو .مهنوثداحي الو (ب) يف )6(

 . يذلا (أ ) يفو .قايسلل بسانم وهف .باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام (5)

۲4۹۸ 



 :هلوق لجو زع هللا لزنأ هيفو «ترج ام ةدسافلا تارطخلاو سواسولا “نم
 ١ نيد ناور وح میم ضأن نإ ف دوو برا تک ا 004 . و سا سر سس

 لما تامالع :مهتامالعو مهتايا رهظأو «ةيداب ةرهاظ اهلهأ ىلع عدبلا تامالعو

 ©“ فايإ مهتيمستو «مهل مهراقتحاو ءب يبتلا رابخأ ةلمحل مهتاداعم ةدش

 رابخأ يف مهنم اداقتعا .ةهبشمو «ةيرهاظو «ةلهجو «"ةيوشح

 نم «مهيلإ ناطيشلا هيقلي ام ملعلا نأو «ملعلا نع لزعمب اهنأ ةي هللا لوسر

 مهبولق سجاوهو «ةملظملا مهرودص سواسوو «ةدسافلا مهلوقع جئاتن
 كيا » ةلطابلا ةضحادلا مههبش لب مهججحو «ةلطاعلا ءريخلا نع ةيلاخلا
 مرک نم مل امف اا نېم نمو €7 2 هربا معو وا هلآ مهمل نينا

AEE 
 نب نيسحلا يلع ابأ تعمس «لوقي ظفاحلا هللا دبع ابأ مكاحلا تعمس

 25ه O ("”ظفاحلا ىلع

 . قايسلل بسنأ يهو (ب) نم ةدايز (نم) )غ0(

 . ٠۸ ةيآلا :ماعنألا ةروس (؟)

 :ةغللا بيذهتو «برعلا ناسل يباتك يف ءاج دقو .وشحلا ىلإ ةبسن ةيوشحلا (۳)
 نيذلا مهتلاذر :سانلا نم وشحلاو «هيلع دمتعي ال يذلا لضفلا :مالكلا نم وشحلا

 يرهزألل ةغللا بيذهت باتكو ٦٤۷/١ برعلا ناسل باتك نم .مهب دتعيال

 . فرصتب ۱۳۸ 6

 .ةيربج (ب) يفو ([) يف اذك )٤(

 .7 ةيآلا :دمحم ةروس (6)

 . ٠۸ ةيالا :جحلا ةروس (5)

 يروباسينلا يلع وبأ ريبكلا ظفاحلا ديزي نب دواد نب ديزي نب يلع نب نيسحلا وه (۷)

 نب ميهاربإ عمس .ه٤۲۹ ةنس هعامس لوأو «ه۲۷۷ ةنس دلو مكاحلا خيش

 - قارعلاو ناجرجو زاوهألاو ةاره ىلإ ثيدحلا بلط يف لحر .هريغو بلاط يبأ

14۹ 



 تعمس «لوقي “يطساولا نانس نب ''"دمحأ نب رفعج تعمس «لوقي
 لهأ ضغبي وهو الإ عدتبم ايندلا يف سيل) :لوقي "”ناطقلا نانس نب دمحأ
 . ؟©(هبلق نم ثيدحلا ةوالح تعزن لجرلا عدتبا اذإف «ثيدحلا

(۲) 

(۳) 

0 

 ديحا نب دمحم نيسحلا ابأ تعمس ‹لوققي مكاحلا كععسو

 وبأو «يغبصلا قاحسإ نب دمحأ هنع ىور .اهتمثأ نم عمسو ةكمو ماشلاو رصمو
 ناقتالاو ظفحلا يف هرصع دحاو وه :مكاحلا لاق .قلخو يملسلا نمحرلا دبع

 ةيعفاشلا تاقبط .ه49 ةنس ىلوألا ىدامج يف يفوت .خلإ . . .ةلحرلاو عرولاو

 مجعم :4//711 ركاسع نبا بيذهت ۹٠۰۲/۳ ظافحلا ةركذت 275١6 /” ىربكلا

 . ٠/ ١۴۳۲ نادلبلا

 هديؤيو تبثأ ام حيحصلاف .خسانلا نم ريخأتو ميدقت وهو . رفعج نب دمحأ (ب) يف
 ثيدحلا مولع ةفرعم) باتك يف درو دقو ءرثألا اذه تجرخأ يتلا ىرخألا بتكلا
 ' .رداصملا رئاسل ًافالخ (دمحم نب رفعج) مساب (؟ ص
 هابأ عمس دمحم وبأ ظفاحلا ناطقلا يطساولا دسأ نب نانس نب دمحأ نب رفعج وه
 يدع نبا هنع ثدح .مهتقبطو يرسلا نب دانهو بيرك ابأو ناطقلا رفعج ابأ ظفاحلا

 ٠.۳١۷ ةنس يفوت .ريثك قلخو ءىرقملا نب ركب وبأو
 ءالبنلا مالعأ ريس ١5”, ص يطويسلل ظفاحلا تاقبط ۷٥۲ /۲ بيذهتلا بيذهت
 آ 0080/5
 ىور يطساولا رفعج وبأ ةجحلا ظفاحلا ناطقلا نابح نب دسأ نب نانس نب دمحأ وه
 ثدح .ةقبطلا هذهو نوراه نب ديزيو يدهم نب نمحرلا دبعو عيكوو يعفاشلا نع
 لاق .مهاوس اشو قع فاو ا نبا هنع ثدحو يذمرتلا ىوس ةعامجلا هنع

 دنسم هل .هنامز مامإ وه : يتاح يبأ نب نمحرلا دبع لاقو قود ةَقث : متاح وبأ

 ءالبنلا مالعأ ريس ٠۲١/۲ ظافحلا ةركذت .ه5 ةنس تام .لاجرلا ىلع جرخم
 4/١". بيذهتلا بيذهت ۱۸١/١ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط «44 7
 نم يورهلا ليعامسإ وبأو ٤( ص ثيدحلا مولع ةفرعم)هباتك يف مكاحلا هجرخأ
 قيرط نم يدادغبلاو (طوطخملا نم 5١ ص هلهأو مالكلا مذ) هباتك يف مكاحلا قيرط
 . (7* ص ثيدحلا باحصأ فرش) باتك يف ظفاحلا يلع يبأ

 م. و



 تنك : لوقي يامولاي ايعامسإ ني هم تعمم 49 دادغبب لام

 نی یا نبال 590 هللا دبع بأ اي : نسحلا نب دمحأ هل لاق لح

 نب دمحأ ماقف « ءوس موق ثيدحلا باحصأ :لاقف ثيدحلا باحصأ 0-8

 0ك

 لخد ىتح !قيدنز !قيدنز ! قیدنز :لوقيو هبوث ضفني وهو لبنح

 «نادربلا ةرطنق لزني ناك  يرطنقلا طايخلا نيسحلا وبأ ميمت نب دمحأ نب دمحم وه )١(

 يذمرتلا ليعامسإ يبأ نع ثدح ه17684 ةنس رفص يف دلو  دادغب برق ةيرق

 هنع ثدح «مهريغو لكوتملا يلع نب نسحلاو يفوعلا دعس نب دمحمو

 نب دمحم لاق .ءىرقملا دمحأ نب يلع نسحلا وبأو مكاحلاو هيوقرز نب نسحلا وبأ

 ‹۲۸۳ ١/ دادغب خيرات .ه7544 ةنس نابعش يف يفوت .نيل هيف ناك سراوفلا نأ

 . ۲٤۷/۱۰ باسنألا ۰۳۹۲ /5 مظتنملا . 0/4 نادلبلا مجعم

 . 17١ ص هتمجرت تمدقت يذمرتلا ليعامسإ وبأ وه (۲)

 عامسل لاحرتلا ريثك ناك .ظفاحلا يذمرتلا بدينج نب نسحلا نب دمحأ وه (۳)

 نع هولأسو مهريغو ةميزخ نباو يذمرتلا ىسيع وبأو يراخبلا هنع ثدح .ثيدحلا

 نعو هنع ىور «لبنح نب دمحأ مامإلا باحصأ نم ناكو «هقفلاو لاجرلاو للعلا

 ةنس يفوت .ثيدحلا ةيعوأ دحأ ناك :ةميزخ نبا لاق .ةفئاطو عفان نب هللا دبع

 بيذهت ٠۳۷/١ ةلبانحلا تاقبط ,85/7 ظافحلا ةركذت .اهلبق ليقو ه0

 . ۲٤/۱ بيذهتلا

 .يندملا ميهاربإ وبأ يملسلا ةليتق يبأ نب دواد نب نامثع نب ميهاربإ نب ىيحي وه (4)

 بيذهت .فلاخو مهو امبر لاقو تاقثلا يف نابح نبا هركذو «ةقث متاح وبأ لاق

 ”ى ٤ ج ليدعتلاو حرجلا ؛"7/١4 بيذهتلا بيرقت ء١١/15١ بيذهتلا

 . ۱۲۷ ص

 ةرخالاب هناميإ مدع :قيدنزلا ةقدنزو «برعم يسراف ءرهدلا ءاقبب لئاقلا :قيدنزلا (5)

 قدنز :برعلا لوقت امنإو «قيدنز برعلا مالك يف سيلو .قلاخلا ةينادحوب الو

 يذلا وه قيدنزلا نأ سانلا ةنسلأ ىلع روهشملاو .لخبلا ديدش ناك اذإ يقدنزو

 .دحلم : مهلوقب اذه نع ربعت برعلاو ءرهدلا ماودب لوقيو .هللا ةعيرشب كسمتي ال

۳۰۱ 
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 لهس نب دمحأ رصن ابأ تعمس «لوقي هللا دبع ابأ مكاحلا تعمسو

 ءيش سيل) :لوقي "9هيقفلا مالس نب و ابأ تعمس «لوقی ىراخبب ''”هيقفلا
 هتياورو ثيدحلا عامس نم مهيلإ ضغب ا ءداحلإلا لهأ ىلع لقثأ

 : سا

 نب قاحسإ نب دمحأ ركب ابأ خيشلا تعمس :لوقي © ىاحسلا تيسر
 لاقف «نالف انثدح :ركب وبأ خيشلا لاقف الجر رظاني وهو اپرا

(۲) 

(۳) 

(6) 

0) 

 . 75557/1١( رينملا حابصملاو ٠١/١ برعلا ناسل) رظنا .نايدالا يف نعاط يأ
 هجرخأ مكاحلا قيرط نمو «(54 ص ثيدحلا مولع ةفرعم) هباتك يف مكاحلا هجرخأ
 يف يورهلا ليعامسإ وبأو :(75 ص ثيدحلا باحصأ فرش) هباتك يف يدادغبلا
 . (طوطخملا نم 57 ص هلهأو مالكلا مذ) هباتك
 نب دمحم نب حلاص نع ثدح . ىراخبب هيقفلا هيودمح نب لهس نب دمحأ رصن وبأ وه
 . ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا هنع ثدحو . يفسنلا لفغم نب ميهاربإو ظفاحلا بيبح
 ثيدحلا مولع ةفرعم باتك 56/١. ۱٤١/١ مكاحلل كردتسملا باتك رظناو

ae 

  ESا ق 555 10

 ص ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا ۲۹۸/۲ ةيفنحلا 1۹4 . ٠

 هجرخأ مكاحلا قيرط نمو (4 ص ثيدحلا مولع ةفرعم) هباتك يف مكاحلا ا
 هباتك يف يورهلا ليعامسإ وبأو (۷6 ص ثيدحلا باحصأ فرش) هباتك يف يدادغبلا
 > .(طوطخملا نم 57” ص هلهأو مالكلا مذ)
 . 1517 ص هتمجرت تمدقت دقو هتينك هذهو . هللا دبع ابأ مكاحلا (ب) يف

 . يعفاشلا مامإلا يغبصلا ركب وبأ يروباسينلا ديزي نب بويأ نب قاحسإ نب دمحأ وه
 قارعلا ىلإ ملعلا بلط يف لحر «ثيدحلاو هقفلا نيب عمج .ها76/ ةئس دلو
 - نب دمحم لاق .قلخو مكاحلاو يليعامسإلا ركب وبأ هنع ىور ءامهريغو زاجحلاو

۳۲ 



 الف ءرفاك اي مق :هل خيشلا لاقف ؟انثدح ىتم ىلإ !انثدح نم انعد : لجرلا هل

 دحأل تلق ام :لاقو انيلإ تفتلا مث !ادبأ اذه دعب يراد لخدت نأ كل لحي

 . ")ذه الإ يراد لخدت ال طق

 دهازلا ملاعلا يي 01008 هللا لر نب دمحم روصنم ابأ ذاتسألا تعمس

 ءىرق :لوقي "”يزارلا ءىرقملا دمحأ نب رفعج مساقلا ابأ تعمس «لوقي

(۱) 

(۲) 

(۳) 
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 يف باتغي ادحأ عدي ال ناكو «هنم ةالص نسحأ « انخياشم يف تيآر'ام + نودمح

 «ةعبرألا ءافلخلا لئاضف ءردقلاو ناميإلا باتك هتافلؤم نم .خلإ . . .هسلجم

 ةيعفاشلا تاقبط .ه747 ةنس نابعش يف يفوت .هقفلا يف تافنصمو «ماكحألا

 يفاولا 5١/4”. بهذلا تارذش ؛« ١ نيفلؤملا مجعم ”8١7/7(« ىربكلا

 . ٠١/ ٤٨۳ ءالبنلا مالعأ ريس ۰۲۳۹ /5 تايفولاب

 هدنسب يورهلا ليعامسإ وبأو (4 ص ثيدحلا مولع ةفرعم) هباتك يف مكاحلا هج رخأ

 . (طوطخملا نم 5١ ص هلهأو مالكلا مذ) هباتك يف مكاحلا قيرط نم

 . ۲۲۰ ص هتمجرت تمدقت

 دحوأ ناك ناسارخ ءالضف نم .يزارلا ءىرقملا دمحم نب دمحأ نب رفعج مساقلا وه

 نب سابعلا ابأ بحص .ةمهلا فيرش لاحلا يلاع ناكو .هتقيرط يف هتقو يف خياشملا

 فدعا كا و . متاح يبأ نبا نع یورو .امهريغو يريرجلا دمحم ابأو ءاطع

 ىربكلا تاقبطلا ٠504 ص يملسلل ةيفوصلا تاقبط .ه۳۷۸ ةنس روباسينب تام

 . ٠۲١ ص ينارعشلل

 يميمتلا رذنملا نب سيردإ نب دمحم متاح يبأ ريبكلا ظفاحلا نب نمحرلا دبع وه

 بلط يف هسفنب لحر مث هوبأ هب لحتراو ه٠714 ةنس دلو . مامإلا يزارلا يلظنحلا

 نب دمحأو ناطقلا نانس نب دمحأو هابأ عمس .ناهبصأو قارعلاو ماشلا ىلإ ملعلا

 ةفرعمو مولعلا يف ارحب ناك :يليلخلا ىلعي وبأ هنع لاق .مهريغو يدامرلا روصنم

 : هقيناصت نم :ادهاز ناكو .نيعباتلاو ةباحصلا فالتخاو هقفلا يف فنص «لاجرلا

 دمحأ مامإلا لئاضف «ةيمهجلا ىلع درلاو «ريسفتلاو «ةَّنسلا «ليدعتلاو حرجلا

۳۳ 



 _ يلظنحلا سيردإ نب دمحم متاح ابأ “ابا هدلب يف مامإلا هب ینع
 . “رثألا لهأ يف ةعيقولا :عدبلا لهأ ةمالع) :لوقي

 لاطبإ كلذب نوديري «'*”ةيوشح رثألا لهأ مهتيمست : ةقدانزلا ةمالعو
 .راثألا

(۳ 

00 

(( 

 ةلبانحلا تاقبط .474 /" ظافحلا ةركذت .ه۳۲۷ ةنس مرحم يف تام .اهريغو
 . ۲۹۳/۱۳ ءالبنلا مالعأ ريس 7375 /* مالعألا 17١ /۳ نادلبلا مجعم ٩٥۰ج۲
 00 كرمت

 e ه4 ا تك :لاق .ها96 ةئس يرلاب دلو «ظافحلا ةمئألا

 ريسفتلا يف هجام 7 يئاسنلاو ا يراخبلا هنع ىور 0 ىسوم

 لوقي . تبث ًانقتم هل ًاظفاح ثيدحلاب ًاملاع ااا ناک : يئاكلاللا لاق .مهريغو

 بيذهت .0517/7 ظافحلا ةركذت .دادغبب ه۲۷۷ ةنس نابعش يف يفوت . (ظفحت
 ءالبنلا ب ريس 2744/١ ةلبانحلا تاقبط «۷۳ /؟ دادغب خيرات ١/98" بیذهتلا
 . ۲۹۹ /۱ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط «. 4 ۴

 نم مهتديقع ن i نيذلا مه : رثألا لهأ :(ةيهبلا راونألا عماول) يف ينيرافسلا لاق

WOO E AY ا 

 تالاخنو عدبلاو ءاوهألا لهأ تالابز نود «نيعباتلاو ماركلا ةباحصلا نم حلاصلا
 .فرصتب 54 ص روكذملا عجرملا . ءارآلا باحصأ

 ( . ةيوشحلا (ب) يف
 اومعز مهنأل ٠ ةلزتعملا ةقرف ىلع رهتشا دقو «ردقلا ركني نم ىلع قلطي بقل ةيردقلا
 2.74 ص قرفلا نيب قرفلا :رظنا .ريدقت اهيف هلل سيلو مهلاعفأ نوقلخي سانلا نأ
 . 75 ص نايدألا لهآ دئاقع ةفرعم يف ناهربلا ٠٤/١ يناتسرهشلل لحنلاو للملا

۳4 



 . ''”ةربجم ةَّنسلا لهأ تمس

E i 

 "ةبصانو '"”ةتبان رثألا لهأ مهتيمست : ةضفارلا ةمالعو .

 وهو ؛دحاو مسا الإ ةّئسلا لهأ قحلي الو «ةيبصع كلذ لكو) :تلق

 ى ردحلا باحصأ

(1) 

(۲) 

(۳) 
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 ؛ّنسلا لهأ اهب اوبقل يتلا ءامسألا هذه يف عدبلا لهأ تيأر انأ :تلق

 . ىلاعت برلا ىلإ هتفاضإو دبعلا نع ةقيقح لعفلا يفن وه ربجلاو :ربجلا ىلإ ةبسن
 .الصأ هل ةعاطتسا ال هنأو هلاعفأ ىلع ربجم ناسنإلا نأ ىلإ تبهذ ةفئاط ةيربجلاو

 .لعفلا ىلع ةردق الو ًالعف دبعلل تبثت دت ال يتلا يهو ةصلاخ ةيربج :فانصأ يهو

 ريغ ةردق دبعلل تبثت يتلا يهو ةلفسوتمو .هعابتأو ناوفص نب مهج بهذم وهو

 يف لصفلا نرظناو 285 288/١ يناتسرهشلل لحنلاو للملا باتك .ًالصأ ةرثؤم

 ( . ۲۲/۴۳ مزح نبال لحنلاو ءاوهألاو للملا

 نسحأ امو ءاريغص تبني ثيح يرطلا ءيش لك نم تبانلا) برعلا ناسل يف ءاج
 مهل أشن اذإ ةتبان مهل تبنو .مهدالوأو مهلاومأ هيلع تبني ام نيأ : نالف ينب ةتبان

 عجرملا (رامغألا ثادحألا نم تباونلاو ءرش ةتبانل نالف ينب نأو ءراغص أشن

 يرهوجلل حاحصلا 15 طيحملا سوماقلا بيترت رظناو 2057 /* روكذملا

 . ١/5

 0 ,أ نب يلعل ةوادعلا نوبصني نيذلا مه : ةبصانلا

 ىلع ةينسلا تاهيبنتلا باتك نم) جراوخلاك مهنوقسفي وأ مهنورفكي لب مهنوبحي الو

 لهأو ةبصانلاو بصاونلا :طيحملا سوماقلا يف ءاج 7١ ص ةيطساولا ةديقعلا

 رظنا .(هوداع يأ هل اوبصن مهنأل هنع هللا يضر يلع ةضغبب نونيدتملا :بصنلا

 . ۳۷۹ ٤/ طيحملا سوماقلا بيترت

 ةعامجلاو ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ و الوب وو رايب

 بتك ضعب نم هلقن ىرخأ ةرمو ء(١/۱۷۹ باتكلا رظنا) متاح يبأ نبا قيرط نم

 . باتكلا اذه نم (877 /) ًاضيأ رظناو ١487(« /۱) باتكلا رظنا . متاح يبأ

0 



 لمهأ كولس
 كلسم عدبلا

 يف نيكرشملا
 لهأل مهباقلأ

 | ةئسلا

 امم ثيدحلا

 هباومر

 مهضعبو .«ارعاش مهضعبو :ًانهاك مهضعبو ءارحاس مهضعب هأمسف :هيف

 ىلص ىبنلا ناكو :ًاباذك ًاقلتخم ًايرتفم مهضعبو :ًانوتفم مهضعبو انو

 ر لإ نكي ملو :اتیرب ًاديعب بئاعملا كلت نم ملسو هلاو هيلع هللا

 رر ف صر E ا م 0

 ق ولسه لاتمالا كل ًاويِرَص تک رظنأ ٭ : لجو زع هللا لاق يبن ىفطصم

 2 اليس ٌنوعيطتس

 ةلقنو «هرابخأ ةلمح ىف لوقلا اومستقا هللا مهلذخ ةعدتبملا كلذك

 مهضعبو «ةيوشح مهضعب مهامسف «هتنسب نيدتقملا «هثيداحأ ةاورو «هراثآ

 .ةيربج مهضعبو «ةبصان مهضعبو ةتبان مهضعبو « ةهبشم

 ةيكز “ةيقن «ةيرب بئاعملا هذه نم ''”ةماصع ثيدحلا تاخصاو
 ةا لاو تغرملا ةريبسلاوب «ةيضخلا هلا لها )او هه
 هيحوو «هباتك عابتال هلالج لج هللا مهقفو دق «ةيوقلا ةغلابلا ججحلاو
 نم فورعملاب هتمأ اهيف رمأ يتلا «هرابخأ يف هي هلوسرب ءادتقالاو «هباطخو

 كسمتلا ىلع مهناعأو ءاهنم ركنملا نع اهيف مهرجزو «لمعلاو لوقلا

 ةمئأ ةبحمو «هتبحمل مهرودص حرشو «هتنس ةمزالمب ءادتهالاو «هتريسب
 . هتمآ ءاملعو .هتعيرش

 : اب هللا لوسر لوق مكحب ةمايقلا موي “مهنم وهف ًاموق بحأ نمو
 .””(بحأ نم عم ءرملا)

 .4 ةيآلا :ناقرفلا ةروسو « 44 ةيآلا :ءارسإلا ةروس 7
 ظ .ةباصع (ب) يف (۲)

 . (ةيقن) دعب (اهنم) ةدايز (ب) يف (9)

 . ثيدحلا ظفل عم بسانتيل (مهعم) برقألا لعلو .نيتخسنلا يف اذك )€)

 ىلإ لجر ءاج :لاق هنآ هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نع امهريغو ناخيشلا جرخأ )(

۳۰٦ 



 اهراصنأو ءاهئاملعو ةّئسلا ةمئأل مهبح :ةّئسلا لهأ تامالع ىدحإو

 مهباحصأ نولديو «رانلا ىلإ نوعدي نيذلا ‹عدبلا ةمئأل مهضغبو ءاهئايلوأو

 .راوبلا راد ىلع

 .ةنمو هلالج لج هنم ًالضف

 انث  ةنجلا انايإو هللا هنكسأ  ظفاحلا هللا دبع وبأ مكاحلا انربخأ

 “رق .""ةملس نب دمحأ انث ."”ىكزملا ؟'لضفلا نب ميهاربإ نب دمحم

 ؟مهب قحلي ملو ًاموق بحأ لجر يف لوقت فيك «هللا لوسر اي :لاقف ل هللا لوسر

(۱) 

(۲) 

(۳) 

00 

 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) (بحأ نم عم ءرملا) :ِهلك هللا لوسر لاقف

 ء۹٦1٦ 25١54 ثيدحلا يمقر هللا يف بحلا ةمالع باب «بدألا باتك ٠

 نم عم ءرملا باب بادالاو ةلصلاو ربلا باتك ۱۸۸/١١ يوونلا حرشب ملسم حيحص

 يوونلا حرش 23511١ مقر 001/٠١ يرابلا حتف) ىسوم يبأ نع هلثمبو (بحأ

 . 4۸/۱٦)

 .هتمجرت ردصم يف دوجوملا وه تبثأ امو «لضفملا (ب) يف

 دحأ لضفلا وبأ ىكزملا يروباسينلا يمشاهلا لضفلا نب ميهاربإ نب دمحم وه
 هنعو .نيرخاو يجكلا ملسم ابأو يزارلا بويأ نب دمحم عمس . ثيدحلا باحصأ

 ةدنم نب هللا دبع وبأو «ىكزملا ميهاربإ نب ىيحيو هيلع ىنثأو مكاحلا

 . هالا ٠١/ ءالبنلا مالعأ ريس .ه 4ا/ ةنس لاوش يف تام .نورخآو

 «دوجملا لدعلا ةجحلا ظفاحلا يروباسينلا لضفلا وبأ هللا دبع نب ةملس نب دمحأ وه

 هيوهأر نباو ديعس نب ةبيتق عمس .ةرصبلاو خلب ىلإ هتلحر يف ملسم مامإلا قيفر

 .هخويش نم امهو ةراد نباو ةعرز وبأ هنع ثدح «مهتقبطو ةبيش يبأ نب نامثع وبأو

 حيحصك ثيدحلا يف جرختسم هل ءهطبضو هناقتإ يف ةجح وه :نيدلا رصان نبا لاق

 ظافحلا ةركذت 2185/54 دادغب خيرات .ه785 ةنس ةرخالا ىدامج يف تام .ملسم

 . ۱۹۲/۲ بهذلا تارذش ۰۳۷۳/۱۳ ءالبنلا مالعأ ريس ۲

 .أرق لاق (ب) يف



 نم لاجر

 رهن مهبح

 اذإف) :هرخآ ىف ناكف ؛هل "”(ناميإلا) باتك ''"ديعس نب ةبيتق ءاجر وبأ انيلع
 .'*”يعازوألاو « سنأ نب كلامو ‹يروثلا نايفس بحي لجرلا تيأر

 ھ

(010) 

(۲( 

(۳( 

04 

(0) 

(٦) 

(۷) 

(^A) 
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 ةيعس و
 يو يا ,'""”صوحألا ابأو (“كرابملا نباو 06

 . 71١ ص هتمجرت تقبس

 .هتمجرت يف ةبيتقل هتبسن دجأ ملو «هيلع رثعأ مل باتكلا اذه

 . 7155 يف هتمجرت تمدقت

 . ۲٠۲ ص هتمجرت تمدقت . يعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع وه
 يرصبلا «لصألا يطساولا «ءالولاب يدزألا يكتعلا درولا نب جاجحلا نب ةبعش وه
 ىلإ لقتنا مث . طساوب ه۸۲ ةنس دلو .ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ  ماطسب وبأ رادلا
 ثيدحلا ملع ينعي  نأشلا اذه يف هدحو ةمأ ةبعش ناك :دمحأ مامإلا لاق .ةرصبلا
 ًاملاع ناكو .قارعلاب ثيدحلا فرع ام ةبعش الول :يعفاشلا لاقو  ةاورلا لوصأو
 ةنس لوأ يفوت .نآرقلا ريسفتو .ثيدحلا يف (بئارغلا) باتك هل .رعشلاو ثيدحلاب
 2766 /9 دادغب خيرات «191 ١/ ظافحلا ةركذت ,"98/5 بيذهتلا بيذهت .ه6١

 | . 4١97/١ نيفراعلا ةيده

 . ٠۷١ ص هتمجرت تمدقت «يزورملا كرابملا نب هللا دبع وه
 بحاص ناك .تاقثلا دحأ ظفاحلا مامإلا يفوكلا ءالولاب يفنحلا ميلس نب مالس وه
 ةنس يفوت .ثيدح فالآ ةعبرأ وحن هل «لضفلاو ةدابعلاب ًافوصوم «عابتاو ةنس
 ءالبنلا مالعأ ريس ۲۸۲/٤ بيذهتلا بيذهت ٠٠٠١/١ ظافحلا ةركذت .ه4
 . 1757/7 لادتعالا نازيم 4

 . ۲۰۸ ص هتمجرت تمدقت «يفوكلا هللا دبع نب كيرش وه

 ةمئألا دحأ ظفاحلا يفوكلا نايفس وبأ ساؤرلا حيلم نب حارجلا نب عيكو وه
 ناك . عنتماف ءاضقلا ًاعيكو يلوي نأ ديشرلا نوراه دارأ ,«ه75١ ةنس دلو . مالعألا
 . عيكو نم ظفحأ الو ملعلل ىعوأ تيأر ام :لبنح نب دمحأ لاق .ًاماوص ًادباع اهيقف
 لاقو .ثيدحلاب ملعأ الو هنم هقفأ عيكو نامز يف ةفوكلاب ناك ام :رامع نبا لاقو
 ةنس مرحم يف جحلا نم ًاعجار ديفب عيكو يفوت .ًانقتم ًاظفاح ناك :نابح نبا
 ءالبنلا مالعأ ريس ٠۲۳/١١ بيذهتلا بيذهت 205/١ ظافحلا ةركذت .هه۷
 . ۳٤۹/۱ بهذلا تارذش «, 4

۳۰۸ 
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 بحاص هنأ ملعاف ؛ يدهم نب نمحرلا دبعو «“ديعس نب یو

 نب ىيحيو :هتحت يطخب تقحلأف :هللا همحر ةملس نب دمحأ لاق .("ةنس

 اذه ىلإ ىهتنا املف ۰ “'هیوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأو 2 ىيحي
 نب ىيحيل '"”نوبصعتي موقلا ءالؤه :لاقو 2”روباسين ّلهأ انيلإ رظن عضوملا

 مامإ حلاص لجر :لاق ؟ىيحي نب ىيحي ام ءاجر ابأ اي :هل انلقف «ىيحي

(010) 

(۲) 

(۳) 

62 

(6) 

(050 

 . 778 ص هتمجرت تمدقت «يندملا يراصنألا سيق نب ديعس نب ىيحي وه

 ديعس وبأ ريهشلا ملعلا مامإلا ريبكلا ظفاحلا ناسح نب يدهم نب نمحرلا دبع وه

 : يدادغبلا بيطخلا لاق ه118١ ةنس دلو .ربنعلا ينب ىلوم ليقو دزألا ىلوم يرصبلا

 لاوحأو تاياورلا قرطو رثألا ةفرعم يف عرب نممو «ملعلا يف نيينابرلا نم ناك

 ىلإ انبهذ ايندلاو نيدلا ىلإ رظنن نأ اندرأ اذإ انك :لكوتملا نب بويأ لاقو . خويشلا

 فلأ نيرشع يدهم نبا يلع ىلمأ :يريراوقلا لاقو .يدهم نب نمحرلا دبع راد
 نب يلع لاق .نأشلا ميظع ىوتفلاب ًاريصب ًاهيقف نمحرلا دبع ناك .ًاظفح ثيدح

 نبا هدعب مث .كلام هدعب مث يرهزلا ةعبسلا ءاهقفلا لوقب سانلا ملعأ :ينيدملا

 بيترت ۳۲۹ /۱ ظافحلا ةركذت ٠١/ 27914٠ دادغب خيرات .ه۱۹۸ ةنس تام . يدهم

 .۳۹۹ /۲ كرادملا

 يفو باتكلل ركذ نود لوقلا اذه وحن ديعس نب ةبيتق نع يدادغبلا بيطخلا ىور

 ثيدحلا باحصأ فرش باتك رظنا (عدتبم هنأ ملعاف اذه فلاخ نمو) هرخآ

 VY ۰۷۱ ص يدادغبلل

 . 7١١ ص هتمجرت تمدقت . يروباسينلا يميمتلا ركب نب ىيحي نب ىيحي وه

 تاريخلا ةريثك ةرامعو ةريثك لئاضف تاذ ناسارخ ندم نم ةميظع ةنيدم :روباسين

 اهحتف ءاهلثم تناك ةنيدم دالبلا نم تفوط اميف رأ مل :توقاي اهنع لاق .هكاوفلاو -

(۷) 

 ةمئأ نم ريثك اهنم جرخ دقو .هنع هللا يضر نافع نب نامثع مايأ ًاحلص نوملسملا

 وبأ مكاحلاو «يريشقلا مساقلا وبأو «ظفاحلا يلع نب نيسحلا يلع وبأ مهنم ملعلا

 . 57” ص ىنيوزقلل دابعلا رابخأو دالبلا راثآ ٥ نادلبلا مجعم رظنا «هللا دبع

 . فيحصت هلعلو .نوضغبي ( أ ) يفو باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام

۳۰۹ 



 فلؤملا ركذ

 ةمئأ ضعبل
 ثيدحلا لهأ

 مهتيمس نمم ربكأ لبنح نب دمحأو «مامإ ميهاربإ نب قاحسإو «نيملسملا .

 وهف مهبحأ نم نأ هللا همحر ةبيتق مهركذ نيذلا ءالؤهب تقحلأ انأو
 .نودتهي مهيدهبو «نودتقي مهب نيذلا ثيدحلا لهأ ةمئأ نم «ةنس بحاص

 مهر راثا يعابتا يفو «نودعي مهسفنأ مهتعيشو مهيعبتم تمو مهتلمج نمو
 : نيرخآ ةعامج نوٌدجي

 ديسلاو .مدقملا مااا ءيباظملا يعفاشلا را نب دمحم : . مهلم

 مهلملا نقلملا قفوملا «ةّنسلاو مالسإلا لهأ ىلع ةنملا ميظعلا «مظعملا
 نم . ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا نيد يف لمع يذلا «ددسملا

 .مهدعب نمو «هرصع ءاملع نم دحأ هلمعي مل ام را

 ,")ريبج نب ديعسك : هللا همحر يعفاشلا لبق اوناك نيذلا مهنمو
 ( ( 0 ( ظ
 يبا أ داو اج عيا ادق رج اه ذم CO Reh ER Ee .؟*”يبعشلاو "7ىرهزلاو

 )٠١( عابتا (ب) يف .

 . 7١١ ص هتمجرت تمدقت (0)

 . 198 ص هتمجرت تمدقت . يرهزلا باهش نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم وه )۳(

 نب هللا دبع نب رماع ليقو «زابق يذ دبع نب ليقو دبع نب ليحارش نب رماع وه (۶)
 ةمالع نقتملا هيقفلا ظفاحلا مامإلا .يفوكلا ينادمهلا يبضلا ورمع وبأ  ليحارش
 عمس .رهشأ ةعبسل دلو ًافيحن اليثض ناكو .أشن اهبو ه1 ةنس ةفوكلاب دلو نيعباتلا
 دلاخ يبأ نب ليعامسإ يعيبسلا قاحسإ وبأ هنع ىورو «ةباحصلا رباكأ ضعب نم
 الو ءاضيب يف ءادوس تبتك ام :لوقي ناك . ظفحلا يف لثملا هب برضي .امهريغو
 يبعشلا مهنمو . . .ةثالث الث ءاملعلا : ةنييع نبأ لاقو . هتظفح الإ ثيدحب لجر ينثدح

 ليقو .ه١٠١ 4 ةنس يفوت .زيزعلا دبع نب رمع دهع يف ءاضقلا ىلوت دقو .هنامز يف
 0 بيذهتلا بيذهت ۷۹ ١/ ظافحلا ةركذت ۲۲۷/۱۲ دادغب خيرات . . كلذ ريغ

 .761/8 مالعألا

۳1۰ 



 0 ہتلاو

 (€) 8 )۳( ن )۲)
 4 يروثلاو 4 يعازوألاو ©  لدعس نب ثيللاك .مهلعب نمو

 ل نب دامحو ا نب دامحو ؟*”ىلالهلا ةئييع نب كايفسو

(010) 

(۲) 

(۳) 

040 

(o) 

(٦) 

(۷) 

 ظفاحلا مالسإلا خيش رمتعملا وبأ يرصبلا ءالولاب يسيقلا ناخرط نب ناميلس وه

 هنعو «ةعامجو نسحلاو كلام نب سنأ عمس .مهيف لزن لب ًايميت نكي مل .مامإلا

 .اهملاعو ةرصبلا دباع ناك .قلخو كرابملا نباو ةملس نب دامحو نانايفسلاو ةبعش

 نع ثدح اذإ ناك .يميتلا ناميلس نم قدصأ ًادحأ تيأر ام :ةبعش لاق

 :رمتعم لاقو .هنم هلل فوخأ تيأر ام :ناطقلا ىيحي لاق .هنول ريغت ةه هللا لوسر

 .ءاشعلا ءوضوب رجفلا ةالص يلصيو ءًاموي رطفيو ًاموي موصي ةنس نيعبرأ يبأ ثكم

 بيذهت 219١/١ ظافحلا ةركذت .ةنس ٩۷ هرمعو ه57١ ةنس ةدعقلا يذ يف تام

 7١١/4. بيذهتلا

 لصألا يناهبصألا يرصملا ءالولاب يمهفلا نمحرلا دبع نب دعس نب ثيللا وه
 نع ثدح .ثيدحلاو هقفلا يف رصم لهأ مامإ ةجحلا ظفاحلا مامإلا ثراحلا وبأ

 ةءارق نسحي هل امب داوجألا دحأ ناك .ريثك قلخو يرهزلاو حابر يبأ نب ءاطع

 اهقف هنامز لهأ تاداس نم ناك :نابح نبا لاق .ثيدحلاو رعشلا ظفحيو نآرقلا

 نامر ىف ئوتفلاب :لعشما دق ناك دعس نبا لاقو اكسو ةلضفو ًانلعو ًاعزوزو

 ةنس نابعش ٠١ يف ةعمجلا ةليل تام خلإ ...هحيحص ثيدحلا ريثك ةقث ناكو

 .هقفلا يف لئاسملا باتك «خيراتلا باتك :اهنم فيناصت هل .ةنس ۸١ هلو هاا/ه

 . ٠٤١/١ نيفراعلا ةيده «5594/8 بيذهتلا بيذهت 2774/١ ظافحلا ةركذت

 . ۲٠۲ ص هتمجرت تمدقت . يعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع وه

 نب نايفس وه يروثلاو  (ب) يف اتبثي مل نامسالا ناذه (يروثلاو يعازوألاو)

 . ۲٤٦ ص هتمجرت تمدقت يروثلا ديعس

 . ۲٤۸ ص هتمجرت تمدقت

 . 55190 ص هتمجرت تمدقت

 . 751١ ص هتمجرت تمدقت

۳۹۱ 
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 نب ريرجو ٠ قازرلا دبعو ٠ نوراه نب ديزي لثم :مهدعب نمو )6( 4 ل

(1) 

(۲) 

(۳) 

693 

(6) 

 اس عزرا مامإلا ةجحلا ظفاحلا قريشا ءالولاب كلا يغب شنو دذ

 ةبعش هنعو .ةعامجو ءاطعو نيريس نباو نسحلا نع ثدح . مهئالضفو نيعباتلا
 ريثك ةقث ناك :دعس نبا لاق . طق ًائيش تبتك ام :لوقي ناك .ةعامجو يروثلاو

 تاداس نم ناك :نابح نبا لاقو .ةقث متاح وبأو نيعم نباو دمحأ لاقو . ثيدحلا
 ديدشلا فشقتلا عم عدبلا لهأل ًاضغبو ةنسو ًاناقتإو ًاظفحو ًالضفو ًاملع هنامز لهأ
 ظافحلا ةركذت .اهدعب ليقو ه9١ ةنس تام .ريثكلا ظفحلاو نيدلا يف ةفعلاو

 ليدعتلاو ا ۸/1 ءالبنلا مالعأ ريس ءم, بيذهتلا بيذهت ؛ ١

 . ۲٤۲ ص ۲ ق ٤ ج

 ديس  نيعباتلا ا يرصبلا ينايتخسلا ناسيك ةيميت يبأ نب ر بويأ وه

 هنعو .ةدعو نيريس نباو ريبج نب ديعس عمس .ثيدحلا ظافح نمو هرصع ءاهقف
 يورو يعول :ةبعش لاق .ريثك قلخو نانايفسلاو نادامحلاو رمعمو ةبعش
 : متاح وبأ لاقو ةنسلل ًاعابتا هدشأو هتسلاج نم لضفأ ناك :ديز نب دامح لاقو
 ةركذت 291/١ بيذهتلا بيذهت .ةنس ٦۳ هلو ه۳ ةنس تام . هلثم نع لأسي ال
 01/1 مالعألا 2181/١ بهذلا تارذش ,۰ ١/ ٠ ظافحلا

 دلو ةرصبلا لهأ خيش ظفاحلا يرصبلا ءالولاب ين :زملا نابطرأ نب نوع نب هللا دبع وه

 نع ثدح . .رصمو زاجحلاو ماشلاو ةفوكلا ىلإ لحرو كلام نب سنأ ىأر ه77 ةنس

 لاق .ريثك قلخو نوراه نب ديزيو ديز نب دامح هنعو قلخو دهاجمو ريبج نب ديعس
 : نيعم نبا لاقو .نوع نبا نم ةّنسلاب ملعأ قارعلاب ناك ام : يدهم نب نمحرلا دبع
 ناك هنأل سوفنلا يف : عقوو ةبيجع ةلالج نوع نبال : : يبهذلا لاقو .ءيش لك يف ةقث
 بيذهت ما ظافحلا ةركذت ,ه١6١ ةنس بجر يف تام .ملعلا يف ًامامإ
 . ۲۲۹/۱ بهذلا تارذش »41/0 بيذهتلا

 ۹ ۳ ص هتمجرت تمدقت

 . ۲۲۱ ص هتمجرت تمدقت . يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع وه

۴1۲ 



 : 9 نيوحبلا دبع

 ( : عا
 ليعامسإ نب دمحمو .''”يلهذلا ىيحي نب دمحم لثم :مهدذعب نمو

 ىسبأو داخلا دواد یبأو ‹ يريشقلا جاجحلا نب ملسمو .يراخبلا

(VW) (DD 
 نب ملسم نب لمحم و « هنباو (تاح يسبأو دارا ةعرز

(۱( 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 . ۲۸۱ ص هتمجرت تمدقت

 . ۹*۲ ص هتمجرت تمدقت

 ظفاحلا دواد وبأ يناتسجسلا يدزألا ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس وه

 نع بتك .فنصو عمجو فوطو لحر نمم وهو .ه١؟١؟ ةنس دلو .هنامز يف مامالا
 ينيئارفسإلاو يذمرتلاو يئاسنلا هنع ثدحو رصمو ماشلاو ناسارخو قارعلاب قئالخ

 نم .ةعفادم الب هرصع يف ثيدحلا لهأ مامإ دواد وبأ :مكاحلا لاق .مهريغو

 تام .ثيدح )٤۸٠١( هيف عمج ةروهشملا ةتسلا بتكلا دحأ وهو (ننسلا) هتافنصم

 تاقبط 2١59/5 بيذهتلا بيذهت 041١« 7/7 ظافحلا ةركذت .هالاله ةنس لاوش يف

 . ۲٠۰۳/۱۳ ءالبنلا مالعأ ريس ١/ ١89« ةلبانحلا

 نم يزارلا ةعرز وبأ ءالولاب يموزخملا خورف نب ديزي نب ميركلا دبع نب هللا ديبع وه
 :هسفن هنع لوقي ءاكذو ًاظفح رهدلا دارفأ نم ناك : ظافحلا ةمئألا دحأ «يرلا لهأ

 اهب ثدحو دادغب راز .دحأ هللا وه لق ناسنإلا ظفحي امك ثيدح فلأ ةئام ظفحأ

 قارعلاو نيمرحلاب مهتقبطو ملسمو ةصيبقو ميعن ابأ عمسو «لبنح نب دمحأ سلاجو

 هنع ىور مهوحنو يذمرتلاو متاح وبأو ةلمرح هخويش نم هنع ثدح .رصمو ماشلاو

 ًاهقفو ًاملع هلثم هدعب فلخ امو ةعرز وبأ ينثدح : متاح وبأ لاق . هجام نباو يئاسنلا

 نأشلا اذه مهفي ناك نم برغملاو قرشملا يف ملعأ الو ءًاقدصو ةنايصو ًامهفو

 ظافحلا ةركذت ٠۳۲٠/٠٠ دادغب خيرات .حصألا ىلع ه٤٠۲ ةنس يفوت .هلثم

 ءالبنلا مالعأ ريس ۳٠۱/۷ بيذهتلا بيذهت ١١48/١ ةلبانحلا تاقبط ه۲

0/۳ . 

 )٥( ص هتمجرت تمدقت .يزارلا يلظنحلا سيردإ نب دمحم متاح وبأ مامإلا وه ٠٤" .

  00ص هتمجرت تمدقت .يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع وه ٠٠۳۴ .

  (۷).اهتايثإ باوصلاو ءواولا فطعلا فرح (ب) نم طقس

1۳ 



 «"يمرادلا ديعس نب نامثعو .''”يسوطلا ملسأ نب دمحمو 479 ةراو
 ناك يرمعلو .ةمئألا مامإ ىعدي ناك يذلا  ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو

 ليعامسإ نب قاحسإ بوقعي يبأو ءاهتقوو هرصع يف ةمئألا مامإ

 دهازلا روصنم نب ىيحي ديعس يبأ :ّيوبأ لبق نم ٌيَّدجو 5

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 هنع در . ظفاحلا هللا دبع وبأ يزارلا ةراو نب نامثع نب ملسم نب دمحم وه

 ةقث وه :متاح يبأ نبا لاق .قلخو يئاسنلا هنع ىورو .هحيحص جراخ يراخبلا
 متاح وبأ مهتقو يف مهلثم ضرألا يف نكي مل يرلاب ةثالث : : يواحطلا لاقو .قودص
 تام .ًامهف ظفاح ًاملاع ًانقتم ناك : يدادغبلا بيطخلا لاقو .ةراو نباو ةعرز وبأو

 ةركذت ۲۸/١۳ ءالبنلا مالعأ ريس 2505/7 دادغب خيرات .هالال' .ةنس ناضمر يف
 ظ . 204 بيذهتلا بيذهت هاله /؟ ظافحلا

 خيش نسحلا وبأ يسوطلا ءالولاب يدنكلا ديزي نب ملاس نب ملسأ نب دمحم وه
 ناك :يبهذلا لاق .هريغو ةميزخ نبا هنع ثدح . ظفاحلا تاقثلا نم ناك قرشملا

 ءدنسملا تافنصملا نم هل .ةعرز وبأو متاح يبأ نبا هقثو «لبنح نب دمحأ هبشي

 ةنس مرحم يف تام .ةيماركلا ىلع درلا يف لامعألاو ناميإلاو «ةيمهجلا ىلع درلاو
 .4 /5 مالعألا 27١١/5 /* ليدعتلاو حرجلا ٠۳۲ /۲ ظافحلا ةركذت .ه۲

 ةاره ثدحم ظفاحلا ديعس وبأ يناتسجسلا يزجسلا يمرادلا ديعس نب نامثع وه

 لاق .هتقبطو برح نب ناميلس نع ىور .ه١٠7 ةنس دلو .فيناصتلا بحاص
Eةيبرعلاو «يطيوبلا نع هقفلا ذخأ .هنم عمجأ انيأر ام :يورفلا  

 ‹ةعدتبملا نيعأ يف ىذق ناكو .ها .ينيدملا نبا نع ثيدحلاو «يبارعألا نع
 ا باتكو «ثيدحلا يف ز ءريكل دنسملا : هتافنصم نم . .ًاتبث ةجح ةّئسلاب ًاكسمتم

 ”/١17/5. بهذلا تارذش ”257١/7 ظافحلا ةركذت .نينامثلا زهان دقو ه٠

 ظ 506/4 مالعألا

 نب قاحسإ بوقعي وبأ وه هب دوصقملا لعلو .نيتخسنلا يف همسا درو اذك

 يحاون نم تشب ىلإ ةبسن  يتشبلاب فورعملا يروباسينلا رصن نب ميهاربإ
 هيوهار نب قاحسإو ديعس نب ةبيتق عمس .ثدحملا ظفاحلا مامإلا  روباسين

۳14 



 يبأ ةّكسلا يفيس هيدلوو .''”ينوباصلا هيوذمح نب يدعو ,''”يورهلا

 ةمئأ نم مهريغو .“ينوباصلا نمحرلا دبع يبأو «"””ينوباصلا هللا دبع

 .اهيلع نيلاد ءاهيلإ نيعاد ءاهل نيرصان ءاهب نيكسمتم '”اوناك نيذلا «ةّئسلا

 مل .مهعيمج دقتعم تناك ءزجلا اذه يف اهّتبثأ يتلا لمجلا هذهو

 لوقلا ىلع كلذ عم اوقفتاو ءاهلك اهيلع اوعمجأ لب ؛مهضعب اهيف فلاخي

 رهقب

010) 

(00 

(۳) 

0 

(( 

 .مهنم دعابتلاو «مهئاصقإو مهداعبإو ءمهئازخإو مهلالذإو «عدبلا لهأ

 يف دنسملا باتك فنص .هريغو يناه نب حلاص نب دمحم هنع ىور .ةعامجو

 نادلبلا مجعم ٤۳۳/١ الوكام نبال لامكإلا .ه7 ٠ ةنس يفوت .هريغو «ثيدحلا

 بهذلا تارذش 2784/١5 ءالبنلا مالعأ ريس ءال١٠/؟ ظافحلا ةركذت ۱

7" . 

 رظنا  فلؤملا ةمجرت يف اذه قبس امك  عبارلا دجلا وهو «همأ لبق نم هدج اذه

 ديعس وبأ يورهلا روصنم نب نسحلا نب روصنم رصن يبأ نب ىيحي وهو .”5 ص
 يف تاقثلا رابكلا ةمئألا دحأو اهثدحمو ةاره خيش دهازلا ظفاحلا دعس وبأ ليقو

 ءاهب ثدحو دادغب مدق :يدادغبلا بيطخلا لاق .ه١٠۲ ةنس دلو .لمعلاو ملعلا

 هل .ةعامجو ينيدملا نب يلعو لبنح نب دمحأ عمس .ًادهاز ًاحلاص ًاظفاح ةقث ناكو

 .ه141/ ةنس ةارهب تام .ناميإلا باتكو «ةوبنلا فرش باتكو .نارقلا ماكحأ باتك

 .رباكأ ءاملع طابسأو دافحأ هل :لاقو .ه۲۹۲ ةنس هتافو حيحصلا :يبهذلا لاقو

 24١/١ ةلبانحلا تاقبط ۲٠٠/٠١. دادغب خيرات ٥۷١/۱۳ ءالبنلا مالعأ ريس

 . ۱۹٦/۲ بهذلا تارذش ١*٠٠ ص يطويسلل ظافحلا تاقبط

 دجلا (يدع يأ) هنأ ثيح (نمحرلا دبع) هيبأ لبق نم فلؤملل عبارلا دجلا وه اذه

 وهو ۱۸٤(  ص مدقت ام رظنا) همأ لبق نم (فلؤملا دج وهو) دمحأل يناثلا

 .هل ةمجرت ىلع فقأ ملو ينوباصلا ديزي نب ميهاربإ نب هيودمح نب يدع
 . ۱۸٤ ص هتمجرت تمدقت ينوباصلا هيودمح نب يدع نب دمحم وه

 .ةمجرت ىلع هل رثعأ مل

 . هنم دب الو (ب) يف تبثمو ( أ ) نم طقاس نيطخلا نيب ام
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 مهتبناجمب لجو رع هللا ىلإ برقتلاو «مهترشاعمو مهتبحاصم نمو

 . مهترجاهمو

 عبتم لجو رع هللا لضفب  انأو :هللا همحر “""مامإلا ذاتسألا لاق

 0 اوغيزي 1 يباحصأو يناوخإ حصان م ءىضتسم د

 نم تاثدحملا هذهب اولغتشي الو «“مهلاوقآ ريغ اوعبتي الو «"”مهرانم

 ترج ولو «ترشتناو ترهظو «نيملسملا نيب اميف ترهتشا يتلا «عدبلا
 .هوعّدبو «هورجهل ةمئألا كئلوأ رصع يف دحاو ناسل ىلع اهنم ةدحاو

 ظ .هوركمو ءوس لكب هوباصأو «هوبذکلو

 ؛مهددع ُروفوو «عدبلا لهأ ةرثك هللا مهظفح  يناوخإ نرخ لو

 هلآو هيلع هللا ىَّلص ىفطصملا لوسرلا ذإ ؛ةعاسلا بارتقا تارامأ نم كلذ نإف
 رثكيو ملعلا لقي نأ “اهبارتقاو ةعاسلا تامالع نم نإ) :لاق لسو

 .ةعدبلا وه لهجلاو «ةّنسلا وه ملعلاو “(لهجلا

 . خاسنلا حيضوت نم وهو «رهظي امك فلؤملا هب دوصقملا (1)
 . مهرانم ريغ اوعفري الآ (ب) يف (۲)
 ريغب اولمعي الأ :ىرخألا ةخسنلا ىلعو «مهقيرط نع اوفرحني الأ ةرابعلا ىنعم (۳)

 نيب لعجت ةمالعلا يهو «ةرانم عمج رانملا :برعلا ناسل يف ءاج . مهتعيرش
 (ًارانمو ّىوص مالسالل نإ) :هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدحلا يفو . .نيدحلا
 برعلا ناسل باتك (قيرطلا ةجحم رانملاو ..اهب فرعي عئارشو تامالع يأ

 . ١77/6 ريثألا نبال ةياهنلا رظناو .ا/لا”ة /*

 .مهلوق (ب) يف )٤(

 . (اهبارتقاو) نم واولا تطقس (ب) يف (6)

 هللا يضر كلام نب سنأ نع :همامتب ثيدحلا ظفلو .امهريغو ملسمو يراخبلا هاور (5)

 نم :لوقي وب هللا لوسر تعمس «يدعب دحأ مكثدحي ال ًاثيدح مكنثدحأل : لاق هنع

 = لقيو ءءاسنلا رثكتو ءانزلا رهظيو ء«لهجلا رهظيو ملعلا لقي نأ ةعاسلا طارشأ

 مْ



 كسمتلا لضف لمعو لسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ةّنسب "”مويلا كسمت نمو

 5-5 نم رجأ نم رثكأو رفوأ هرجأ ناك ؛اهيلإ ةّنسلاب اعدو ءاهيلع ماقتساو ءاهب

 ايي ىفطصملا لوسرلا ذإ ؛ةلملاو مالسإلا لئاوأ يف «ةلمجلا هذه ىلع ىرج

 امنإو .(مكنم لب) :لاق ؟مهنم نيسمخ :ليقف (نيسمخ رجأ هل) :لاق

 .ملعلا باتك ۱۷۸/١ يرابلا حتف (دحاولا مّيقلا ةأرما نيسمخل نوكي ىتح «لاجرلا

 هوحن ظافلأب ثيدحلا ىورو 8١( ثيدحلا مقر لهجلا روهظو ملعلا عفر باب

 23٠ ۳٣۳۰/۹ ثيدحلا مقر ملعلا باتك ۱۷۸/١ يرابلا حتف عم يراخب حيحص)

 مقر 2١ باب ةبرشألا باتك ٠۲۳۱ 0٠/٠١“ ثيدح 2١١١ باب حاكنلا باتك

 حيحص ٦۸٠۸ ثيدحلا مقر 7٠١ باب دودحلا باتك ۱۳۳/۱۲ ٥٥۷۷ ثيدحلا

 لهجلا روهظو هضبقو ملعلا عفر باب ؛ملعلا باتك ۲۲٠/٠١ يوونلا حرشب ملسم

 . (نامزلا رخآ يف نتفلاو

 )١( فيرحت وهو .مدقلا كسمي نمو (أ ) يفو . باوصلا وهو (ب) نم تبثأ ام .

 :هل تلقف ينشخلا ةبلعث ابأ تيتأ :لاق ينابعشلا ةيمأ يبأ ثيدح نم ءزج (۲)

 اونما نيذلا اهيأ اي :هلوق :تلق ؟ةيآ ةيأ :لاق ؟ةيآلا هذهب عنصت فيك «ةبلعث ابأ اي

 اهنع تلأس دقل هللاو امأ :لاق «متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع

 ركنملا نع اوهانتو فورعملاب اورمتا لب):لاقف ب هللا لوسر اهنع تلأس «ًاريبخ

 هيأرب يأر يذ لك باجعإو «ةرثؤم ايندو ءاعبتم ىوهو ًاعاطم ًاحش تيأر اذإ ىتح

 ىلع ضبقلا لثم نهيف ربصلا ًامايأ مكئارو نم نإف ماوعلا عدو كسفن ةصاخب كيلعف

 نب هللا دبع لاق .(مكلمع لثم نولمعي الجر نيسمخ رجأ لثم نهيف لماعلل ءرمجلا

 رجأ هللا لوسر اي ليق) ةبتع ريغ يندازو  ثيدحلا لاجر نم وهو :كرابملا

 . (مكنم نيسمخ رجأ لب :لاق ؟مهنم وأ انم نيسمخ

 باتك ۲٥۸/۰ يذمرتلا ننس) بیرغ نسح ثيدح لاقو هل ظفللاو يذمرتلا هجرخأ

 لذب )دواد وبأو ٠٠۸( ثيدحلا مقر .ةدئاملا ةروس ريسفت باب «نآرقلا ريسفت

 هجام نبا ننس) هجام نباو (يهنلاو رمألا يف باب محالملا باتك ۲۷١/١۷ دوهجملا

 سيلو (هلمع لثم نولمعي) ظفلب امهالك ٠١٠٤( ثيدحلا مقر نتفلا باتك ا

 .(. . هللا لوسر اي ليق) ةريخألا ةدايزلا هجام نبا دنع
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 . هتمأ داسف دنع هتسب لمعي نمل كلذ ةي لاق

 نب يدع نب دمحم هللا دبع يبأ يدج مامالا خيشلا باتك يف تدجو

 نایمس نب نسحلا سابعلا وبأ انأ « هللا همحر 0 ينوباصلا هيودمح

 اي يد روب 2 5 بص نب سابعا نأ « 3 0

 , ^( يتم ةدابع نم لضفأ

(010 

(۲) 

(۳) 

)٤( 

(( 

(7 

(۷) 

(A) 

 .هباتك ىلع رثعأ ملو . ۱۸٤ ص هتمجرت تمدقت

  ناسارخب ةنيدم أسن ىلإ ةبسن  يوسنلا ينابيشلا رماع نب نايفس نب نسحلا وه
 :نضيرالاو هريبكلا ليلا يحئاسو...ناسارخ تب .ظفاحالا مامالا نيالا وبآ
 عمسو قافآلا ىلإ لحرو .هقفلاو ثيدحلا ةفرعم يف لبإلا طابا هيلإ برضي ناك
 عمسو .هنم ةبيش يبأ نبا فيناصت عمس .قئالخو ةبيتقو نيعم نب ىيحيو قاحسإ
 يتفي ناكو هيلع هقفتو روث يبأ نم ننسلا باتك عمسو قاحسإ نم لا را
 يليعامسإلا ركب وبأو يضاقلا روصنم نب ىيحيو ةميزخ نبا هنع ثدح .هبهذمب
 ةرثكلاو تبثتلا يف ًامدقم هرصع يف ناسارخ ثدحم ناك :مكاحلا لاق .مهريغو
 ظقيت ىلع ثدحو فنصو لحر نمم ناك :نابح نبا لاقو .بدألاو هقفلاو مهفلاو

 ظافحلا ةركذت .ها٠ ةنس ناضمر يف تام . ةّنسلا يف ةبالصلاو ةنايدلا ةحص عم
 ةياهنلاو ةيادبلا ٠١۷/١١ ءالبنلا مالعأ ريس 2497/١ لادتعالا نازيم ۲

 ٠٠٠. ص يطويسلل ظافحلا تاقبط :؛ ١

 :ةتمجرت ىلع فقأ مل
 .(ب) يف ةدوجوم ريغ (انث)

 .هتمجرتو هتفرعم نم نكمتأ ملو .رهاظم نب رابجلا دبع نبا (ب) يف
 . ۲۲۲ ص هتمجرت تمدقت

 . ۱۹۸ ص هتمجرت تمدقت . يرهزلا باهش نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم وه
 ظفلب (طوطخملا نم 18١ ص هلهأو مالكلا مذ) باتك يف يورهلا ليعامسإ وبأ هجرخأ
 01/١(  هلضفو ملعلا نايب عماج) باتك يف هدنسب ربلا دبع نبا هل ىور دقو .ةنسلا ملعت

۳۹۸ 



 انآ ."''ينابيشلا ايركز نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم ركب وبأ انربخأ
 (""تعمس (''”يلوغدلا نمحرلا دبع نب دمحم سابعلا وبأ

 ةيواعم ونبأ. "ناك لوق دمحم نب ورم تعش لوق “يرفظملا

 هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحب هندحف ؛ديشرلا نوراه ثدحي لا

 ةياهنلاو ةيادبلاو ء١/١٠١ ظافحلا ةركذت يفو (ملعلا لثمب هللا دبع ام) ظفلب ًالوق

 نبال ةّنسلا حرش يفو (ملعلا نم لضفأ ءيشب هللا دبع ام) ظفلب ًالوق هل تدجو ۴ ۹

 .(هقفلا لثمب هللا دبع ام) ظفلب 774/١ مصاع يبأ

 . ۱۹۳ ص هتمجرت تمدقت (۱)

 مامإلا ظفاحلا سابعلا وبأ يلوغدلا يسخرسلا دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم وه (۲)

 يلع وبأ هنعو .ةعامجو مكحلا دبع نب رشب نب نمحرلا دبع نع ىور .هيقفلا

 ىنثأ ظافحلا رابك نمو «ناسارخ يف هنامز مامإ ناك .امهريغو يقزوجلاو ظفاحلا

 ظافحلا ةركذت .هالا8 ةنس تام .امهريغو ةميزخ نباو يدع نب دمحأ هيلع

 بهذلا تارذش ۲۲۹/۳ تايفولاب يفاولا ٠١/ ٠٥٥۷ ءالبنلا مالعأ ريس 2874/8

۷/۲ . 

 . تعمس لاق (ب) يف (۳)

 .هتمجرت ىلع فقأ مل )€(

 .ريبكلا ظفاحلا دقانلا نامثع وبأ يدادغبلا روباش نب ريكب نب دمحم نب ورمع وه )٥(

 يراخبلا هنعو مهتقبطو ريرضلا ةيواعم ابأو ةنييع نباو ًاميشه عمس .ةقرلا ليزن

 لاقو .قدصلا ىرحتي ناك :لبنح نب دمحأ لاق .قئالخو دواد وبأو ملسمو

 ظافحلا نم ثيدح بحاص هيقف ةقث :مهف نب نيسحلا لاقو .نيمأ ةقث :متاح وبأ

 خيرات 2777/* ليدعتلاو حرجلا .ه7*7 ةنس ةجحلا يذ يف يفوت .نيدودعملا

 . ٠٤١/۲ ظافحلا ةركذت 1١//1١5417« ءالبنلا مالعأ ريس 23١8/١7 دادغب

 نب ورمع ينبل ىلوم يفوكلا ريرضلا ةيواعم وبأ يدعسلا يميمتلا مزاخ نب دمحم وه (5)

 لاقي ه١١١ ةنس دلو .ةفوكلا ثدحم تبثلا ظفاحلا .ميمت نب ةانم نب ديز نب دعس

 ينابيشلا قاحسإ يبأو شمعألا نع ثدح .عبرأ وأ نينس نامث نبا وهو يمع هنإ

 = نب ىيحيو نيعم نباو لبنح نب دمحأ هنع ثدح .اهب ثدحو دادغب مدقو .امهريغو

۳۱۹ 



 یسومو مدا نيبو اذه فيك : ج ا لاقف TT مدا جتحا)

 هضراعتو ةي لوسرلا نع كثدحي :لاقو نوراه هب بثوف :لاق ؟امهنيب ام
 . '؟”هنع نكس ىتح "”لوقي لاز امف :لاق !فيكب

0010 

00 

(۳) 

(€( 

 : ينيدملا نب يلع لاق .ميظع قلخو دقانلا دمحم نب ورمعو يروباسينلا ىيحي
 ناك :دعس نبا لاقو .ثيدح ةئامسمخو فلأ شمعألا نع ةيواعم يبأ نع تبتك
 ةركذت .ه96١ ليقو ه94١ ةنس تام .ائجرم ناكو «سلدي ثيدحلا ريثك ةقث

 نبا تاقبط ۱۳۷/۹ بيذهتلا بيذهت ۰۲٤۲/۰ دادغب خيرات ۲۹٤/۱ ظافحلا
 ٠.۷۳/۹ ءالبنلا مالعأ ريس 287/5 دعس

 : لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ثيدحلا اذه مامتو هيلع قفتم

 لاقف .ةنجلا نم انتجرخأو انتبيخ انوبأ تنأ مدا اي :ىسوم لاقف .ىسومو مدا جتحا
 هللا هردق رمأ ىلع ينمولتأ .هديب كل طخو «همالكب هللا كافطصا ىسوم تنأ :مدأ هل
 مدآ جحف «ىسوم مدآ جحف :ِكَي يبنلا لاقف .ةنس نيعبرأب ينقلخي نأ لبق يلع
 ١# باب ءايبنألا ثيداحأ باتك 44١/5 يرابلا حتف عم يراخبلا حيحص) (ىسوم
 بابلاو ء١۷۳٤ ثيدح لوألا بابلا ريسفتلا باتك ۳٤٠۹ 474/٠١ ثيدحلا مقر

 55١4. ثيدحلا مقر ١١ باب ردقلا باتك 006/1١١ ء۷۳۸٤ ثيدح «ثلاثلا

 2٠٠١/١5 يوونلا حرش _ ۷٠٠١ ثيدحلا مقر ۴۷ باب ديحوتلا باتك ۳

 .(ىسومو مدا جاجح باب ءردقلا باتك 6١51١

 نوراه مع نباو ةديبز وخأ .يسابعلا روصنملا رفعج يبأ نب رفعج نب ىسيع وه
 جرخو .ديشرلا مايأ ةرصبلا ةرامإ ىلوت . مهتارسو مشاه ينب هوجو نم ناك .ديشرلا
 ىف ناولح قيرطي لجألا هكردأف  ناسارخب وهو  ديشرلا نوراه دصقي دادغب نم

 ةياهنلاو ةيادبلا ء١۷١٠ ١١/ دادغب خيرات .ه97١ ةنس ناضمر رهش يف (ناتسزارط)
 . ٠٠۲/١ مالعألا ۰

 . هلوقب (ب) يف

 هخيرات يف يدادغبلا بيطخلا اهاور ضرتعملا اذه عم هللا همحر ديشرلا نوراه ةصق
 خيرات رظنا) لصوملا خيرات بحاصو ۰۷/۱٤ ۲٤۳/١( دادغب خيرات رظنا) رخآ دنسب
 - ةياهنلاو ةيادبلا) رظنا ريثك نبا اهلقنو ۲۹١( ص يدزألا ايركز يبأل لصوملا
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 ءمّلسو هلآو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر رابخأ مظعي نأ ءرملل يغبني اذكه

 ةىنطصملا اهيف كلسي نم ىلع راكنإلا دشأ ركنيو «قيدصتلاو ميلستلاو لوبقلاب اهلباقيو

 ىلع ضرتعا نم عم هللا همحر ديشرلا نوراه هكلس يذلا قيرطلا "اذه ريغ

 ملو «هل داعبتسالاو راكنإلا قيرط ىلع !فيكب "”هعمس يذلا حيحصلا ربخلا

 هلآو هيلع هللا یلص لوسرلا نم دري ام عيمج ىقلتي نأ بجي امك لوبقلاب هقلتي

 باسو

 «هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا نم هناحبس هللا انلعج

 ءاوهألا انيئجو ءةئسلاو باتكلاب مهايحم هدم مهايند ىف ا

 ةو هم ا .ةلذملا ءاوسألاو ‹ةلحمضملا ءارالاو .ةلضملا

 هلا ىلعو دمحم انديس ىلع هللا او «هدحو هلل دمحلا را

 مشو هبحصو

 “أه 1۲۹۷ ةنس هنم ۱۷ بجر رهش ىف ةباتكلا تمت دق

(۱) 

(۲) 

(۳) 
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 ءافلخلا خيرات) يطويسلاو (۲۸۹ /۹ ءالبنلا مالعأ ريس) يبهذلاو ٠

 مث ضرتعملا اذه نجس ديشرلا نأ تاياورلا هذه ضعب يفو .مهريغو 7890 ص

 . هقلطأ

 لجر هنأ طقف تركذ لب (رفعج نب ىسيع) ضرتعملا نأ ةقباسلا تاياورلا تبثت ملو

 همساو  ديشرلا مع هنأ هيتياور ىدحإ يف يدادغبلا دروأو «شيرق هوجو نم

 .ديشرلا نوراه مع نبا (رفعج نب ىسيع) وهف فلؤملا ةياور ىلعو . يلع

  .هذه (ب) يف

 . عمس (ب) يف

 . نوكسمتسيو (ب) يف

 لوصفلا) باتك رخخآ - : يتأي ام (ب) يفو () ةخسن نم انه ىلإ (هرخآ) هلوق نم

 ىلع لشو هللا ىلضو اغار الرا ك دملا «ينوباصلا مامالل (لوصألا نايب يف

۳۲1 



 دحوألا مامالا خيشلا ىلع باتكلا اله عيمج عمس : لصألا ىلع لجو

 وو نب دحاولا دبع نب ينغلا دبع دمحم يب نيدلا يقت ظفاحلا

 ركب وبأ انأ ."”يقرخلا دمحأ نب هللا دبع حتفلا يبأ ىلع هل اس
 نامثع وبأ مالسإلا خيش يدلاو انث «"ينوباصلا ليعامسإ نب نمحرلا دبع

 نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع ةءارقب  هركذف ° مج رلا دبع نب ليعامسإ

 . ميظعلا يلعلا هللاب لإ ةوق الو لوح الو «ليكولا معنو هللا
 نب دشار هتمأ نبا هدبع نباو هدبع :ريدقلا هبر ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا هسفنل هقلع

 براي نيمآ ريدق ءاشي ام ىلع هنإ همركو هنمب هنع هللا ىفع .يرجاهملا هللا دبع
 . نيملاعلا

 .ه١؟/85 ةنس لوألا عيبر نم يناث دحألا موي كلذو

 هتمجرت تمدقت ي رورس نب يلع ا نب ينغلا دبع وه

 . ۱١۹۷ ص

 . 195 ص هتمجرت تمدقت

 7١. ص هتمجرت تمدقت
 .باتكلا اذه فلؤم مسا وه اذه .

 هيقفلا يحلاصلا يقشمدلا مث يسدقملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع وه
 SS EE .دهازلا

 أرقف نینس رشع هلو هلهأ - قشمد مدقو ‹ ليعامجب ه6ه١5 ةلس نابعش يف دلو

 .ةكمو دادغب ىلإ لحرو ملعلا بلطب لغتشاو يقرخلا رصتخم ظفحو نآرقلا -
 طبس لاق ا يل يترخلا عرش يق فلا روهشملا د ل

 . .ًاعضاوتم انيل ًانيه اهلهأو ايندلا نع ًافوزع ءايحلا ريثك ناك :هنع يزوجلا نبا

 يفو ,داقتعالا يف ءزج .نآرقلا ةلأسم يف ناهربلا استا نمو .ةدابعلا ريثك

 ه١۲٠ ةنس رطفلا ديع موي يفوت . . هقفلا لوصأ يف رظانلا ة ةضور «ليوأتلا 8 ال

 ضف



 هوخأو ,''”يداهلا دبع نب دمحمو 030 نبا دحاولا دبع ا

 نب ليعامسإ نب دمحمو ا | دبع نب دعس نب دمحمو دلا ا

(1) 

(۲) 

(۳) 
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 ٥ ص عباسلاو سداسلا نينرقلا لاجر مجارت ٠١۹ .

 يقشمدلا يدعسلا نمحرلا دبع نب دمحأ نب دحاولا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 ةرخآلا ىدامج يف دلو ةعفانلا فيناصتلا بحاصو هرصع ثدحم يلبنحلا يحلاصلا

 نيلو ححصو فنصو خسنو «روباسينو ناهبصأو دادغبو رصم ىلإ لحرو ه4

 نبا هذيملت لاق .يبهذلا لاق امك نأشلا اذه يف هيلإ عوجرملا ناكو لدعو حرجو

 هتاقنصم نم ءًاعضاوتم ةدابعلا يف ًادهتجم ةياورلا يف يرحتلا ديدش ناك :بجاحلا :

 .ةوبنلا لئالد «رانلا ةفص «ةنجلا ةفص «ثيدحلا باحصأ بقانم «لامعألا لئاضف

 .ه"141 ةنس ةرخالا ىدامج يف يفوت

 ظافحلا ةركذت ٤/ ١4٠086« بهذلا تارذش ۲۲٠۲/۰ .

 «ةمادق نب دمحم نب فسوي نب يداهلا دبع نب دمحم نيدلا سمش هللا دبع وبأ وه

 هلتق «ىلاعت هللا باتكل ةوالتلا ريثك ًافيفع ًاحلاص ًانيد ناك دنسملا هيقفلا هللا دبع وبأ

 نيعستلا ىلع فين دقو 564 ةنس ىلوألا ىدامج ىف راتتلا .

 . ۲٤۹/٩ ربغ نم ربخ ىف ربعلا 45١« /۲ بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 «ةمادق نب دمحم نب فسوي نب يداهلا دبع نب ديمحلا دبع نيدلا دامع دمحم وبأ وه

 حيحص ناك .قشمدب عمسو هدالا“ ةنس دلو .بدؤملا ءىرقملا دنسملا خيشلا

 .ه"6/ ةنس لوألا عيبر يف يفوت . ًالضاف ةقث عامسلا

 بهذلا تارذش ٤٦0١/۲ بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا باتك نم

1/6 . 

 بيدألا يقشمدلا لصألا يسدقملا هللا ةبه نب دعس نب هللا دبع نب دعس نب دمحم وه

 مظنلا نسح ًابيدأو ًالضاف ًاخيش ناكو . ةعامج نم عمسو .ه١۷١ ةنس دلو «بتاكلا

 یورو .بلحو قشمدب ثدح «ًانسح هطخ ناكو ‹حالصلاو نيدلاب ًافورعم «رثنلاو

 ۲٤۸/۲« ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا .ه٠٠٠ ةنس لاوش يف يفوت «ةعامج هنع

 . ۲٤۸/۲ ربغ نم ربخ يف ربعلا
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 رشع سداسلا رخال موي اهرخآ سلاجم يف ؛نورخاو «نويسدقملا 000( دمحأ

 .ه۸۳١ ةنس ىلوألا ىدامج نم

 يف ؛نورخآو «يسدقملا ةمعن نب مئادلا دبع نب دمحأ هيلع هعمسو

 ةنس لاوش يف "”يدزألا ىسيع نب ظوفحم ةءارقب ىرخأ ةرمو ناضمر
 .هلل دمحلاو .هه947 ةنس ةجحلا يذ ىف هتءارقب ىرخأ ةرمو ه١
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(۳) 
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 ؛تلقن يرضيخلا طخ نمو ٠ ”يزملا طخ نم '*”يرضيخلا كلذ لقن

 دلو «بيطخلا هيقفلا يلبنحلا يسدقملا دمحأ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 ةركذت .ه"6"؟ ةنس ةجحلا يذ يف يفوتو «رصمبو قشسمدب هقفتو ه٦ هنس

 . ۲۸۳/١ بهذلا تارذش ۱٤۳۸/٤ ظافحلا

 . ١1805 ص هتمجرت تمدقت

 . هتمجرت ىلع فقأ مل

 . فيرحت وهو يريضخلا (ب) يف

 يرضيخلا نب ريخلا وبأ نيدلا بطق ريضخ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحم وهو
 باسنألاو مجارتلا ءاملع نم .يرضيخلاب فورعملا يعفاشلا يقشمدلا يديبزلا

 ىلإ لحرو أرق اهبو ه١۸۲ ةنس ناضمر فصتنم يف قشمد يف دلو .ثيدحلاو

 يف باستكالا اهنم تافنصم هل . قشمدب ءاضقلا ىلوت .ةكمو رصمو سدقلاو كبلعب

 يناثلا عيبر يف يفوت .ةيعفاشلا تاقبط «يقارعلا ةيفلأ حرش «باسنألا بتك صيخلت

 نيفلؤملا مجعم 21١17/4 عماللا ل .146/؟ علاطلا ردبلا ه٤۸۹ ةنس

 . ۱/۷ مالعألا ۱

 .نيسلاب . يسزملا ( ١ ) يفو حيحصلا ا

 يعفاشلا يقشمدلا يعاضقلا فسوي نب نمحرلا دبع نب فسوي جاجحلا وبأ وهو

 .ةزملاب أشنو ه564 ةنس يناثلا عيبر رهش يف بلح يف دلو .ماشلا ثدحم ظفاحلا

 هسفنل ًاريثك نسحلا هطخب خسن . ملعلا بلط ليبس يف لحرو هقفتو نارقلا ظفحو
 .قالخألا نسح ملعلا ريثك ةجح ةقث ناك .لاجرلا ةفرعمو ةغللا يف رهمو «هريغلو

 - (فارطألا) باتكو (لامكلا بيذهت) باتك لمع .ةّئسلا يف فلسلا ةقيرط ررقي ناكو
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 انخيش هلاق ؛تلقن هطخ نمو « رجح نب طبس نيهاش نب فسوي هلاق
(۲( (۳) . 5 

 . لقن هطخ ` نمو ٠ نسح نب نمحرلا دبع

 نب دمحأ نب ليعامسإ لضفلا يبأ خيشلا ىلع باتكلا اذه عيمج عمَس
 نع ؛'*”يقرخلا حتفلا يبأ نم هتزاجإب _ ° /يقارعلا / دمحم نب نيسحلا
 13*21 0 7-00-ب-ب-ب-7 ,؟"فنصملا نبا نمحرلا دبع
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 تاقبط ء۹۸٤1 ٤/ ظافحلا ةركذت .هال47 ةنس رفص ١ يف ىفوت .ثيدحلا يف

 . ۲١۱/۹ ىربكلا ةيعفاشلا

 طبس يفنحلا يرهاقلا نيدلا لامج نساحملا وبأ يكركلا نيهاش نب فسوي وه

 بتك .ه۸۲۸ ةنس لوألا عيبر يف دلو «هيقفلا «خرؤملا . ينالقسعلا رجح نب دمحأ

 هل «دجاسملا ضعب يف ةباطخلا ىلوتو «ةرجألاب كلذ ضيبو هسفنل ريثكلا هطخب

 .ه/99 ةنس لئاوأ يف يفوت .ةرهاقلاو رصم رابخأب ةرهازلا موجنلا :اهنم تافنصم

 . 84/7 علاطلا ردبلا ۳۱۳/٠١ عماللا ءوضلا

 دلو .دجن ءاملع هيقف .باهولا دبع نب دمحم خيشلا نب نسح نب نمحرلا دبع وه

 ىلوت مث اهيف سيردتلاو ءاضقلا ىلوت مث «هقفتو أشن اهبو ةيعردلاب ه97١1١ ةنس

 بلط ىلع بكأو خيشلا لآ ةلئاع عم رصم ىلإ لحترا مث .ةمركملا ةكم يف ءاضقلا

 مامالا ريدقت لحم ناكو «ضايرلا ءاضق ىلوتو ه١ ةنس دجن ىلإ داع مث ملعلا

 . لئاسرلاو بتكلا فيلأتو سيردتلابو ءاملعلا ةلباقمب لغتشاو «هللا دبع نب يكرت

 لهأ ىلع درلاو ناميإلا :هتافلؤم نم ه78١ه ةنس ةدعقلا يذ ١ يف ضايرلاب يفوت

 لئاسر ةعومجم «نيدحوملا نويع ةرق ءديحوتلا باتك حرش ديجملا حتف ,عدبلا

 ٥٦/١ نورق ةتس لالخ دجن ءاملع ۰۷۸ ص مهريغو دجن ءاملع ريهاشم . یواتفو

 .30 4/7 مالعألا

 . طقف ( أ ) ةخسن يف دوجوم ةياهنلا ىلإ انه نم

 درو دقو اميس ال .هتبثأ ام حيحصلاف . خسانلا نم فيحصت هلعلو . يفارقلا ( ١ ) يف

 . ٠١١ ص رظنا باتكلا ديناسأ يف اذكه همسا

 . ٠١١ ص هتمجرت تمدقت يقرخلا دمحأ نب هللا دبع حتفلا وبأ وه

 7١. ص هتمجرت تمدقت يذلا ينوباصلا ليعامسإ نب نمحرلا دبع وه

Yo 



 خيشلا ىلع هعمسو + رش نب ردع نب دمحأ نب EE ١”هيبأ نع

 "”يسدقملا بحملا نب دمحأ نب هللا دبع : نمحرلا دبع

 نب فسوي نب باهولا دبع :ركش نبا نيدلا لامج خيشلا ىلع هعمسو
(o) ءاعالا اه EG. 

 يعفاشلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ةءارقب ْ رالسلا نب ميهاربإ
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  هلاق .تلقن هنمو « يرضيخلا هرصتخا لصألا يفو «هطحخ نمو

 . ينوباصلا نمحرلا دبع نب ليعامسإ فلؤملا وه
 . ٠٥١ ص هتمجرت تمدقت

 دمحأ نبا ميهاربإ نب دمحم نب دمحأ نب (هللا دبع) بحملا نب دمحأ نب هللا دبع وه

 مث ةعامج نم هدلاو هعمسأو ه۸ ةنس مرحم يف دلو . . يلبنحلا يسدقملا يحلاصلا
 : يبهذلا لاق . خيش فلأ نم وحن مهنع ذخأ نيذلا هخويش نأ ركذو . .هسفنب بلط

 سانلا عفتنا :ًاقداص ًافئاخ ًاحلاص ةءارقلا عيرس توصلا يروهج ةءارقلا حيصف ناك

 ..ه۷۳۷ ةنس لوألا عيبر يف يفوت . ةعامج هنم عمسو ًاريثك ثدح . ربك ل

 . 1١4/5 بهذلا تارذش ١74 ص ينيسحلل ظافحلا ةركذت ليذ

 رالسلا نبا مارهب نب مريب نب ميهاربإ نب فسوي نب باهولا دبع نيدلا م وه
 . ملعلاب لغتشاف قشمد ىلإ لقتناو ه194 ةنس كبلعب يف دلو .ةمالعلا يقشم
 نبا لاق .تاءارقلاو ةيبرعلاو ضئارفلا نقتأ مرو راو اشو رص ید

 ةنس نابعش يف يفوت .ةررحم تافلؤم فلآو مظن هلو لقنلا حيحص ةقث ناك رجح
 . ۲۷۳/١ بهذلا تارذش ۰۳٦۳ ص ينيسحلاو ا ربعلا ليذ .ه۲

 مث يرصبلا ريثك نب ءوض نب ريثك نب رمع نب ليعامسإ نيدلا دامع ءادفلا وبآ وه
 . قشمد ىلإ لقتنا مث ها/١٠١ ةنس ىرصب يف دلو . ظفاحلا مامإلا يعفاشلا يقشمدلا
 نع ذخأ «نوتملل ًاظفاح مهفلا ديج ناك «ثيدحلاو وحنلاو ريسفتلاو هقفلا يف عرب
 يف دالبلا يف هفيناصت تراس :رجح نبا لاق .هنع رثكأو ةيميت نبا مالسإلا خيش
 ةيادبلا «ميركلا نآرقلا ريسفت :هتافنصم نم .هتافو دعب سانلا اهب عفتناو هتايح
 يف يفوت .ليهاجملاو ءافعضلاو تاقثلا ةفرعم يف ليمكتلا .خيراتلا يف ةياهنلاو
 . 771١/5 بهذلا تارذش هال ص ىنيسحلل ظافحلا ةركذت ليذ هالال4 ةنس نابعش

 ف



 انخيش هلاق .تلقن هطخ نمو «رجح نبا طبس نيهاش نب فسوي

 لر .نيملاغلا ترن هلل تحلو لف هح نمو نح نويل نع

lSءارهاظو اظن  erلسو و هلاو نيجي انديس ىلع هللا  

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ًاريثك ًاميلست

 هللا ىلإ ريقفلا انأو ءهنم تلقن يذلا لصألا نم تلقنو تدجو اذك

 هنم تلقن يذلا لصألاو ب نب دمح نب ميهاربإ نب دمحأ ىلاعت

 هناحبس هللاو .رهظي اميف نسح نب نمحرلا دبع خيشلا طخ نم لوقنم
0 

 . ملعأ

 . ٤۷ ص هتمجرت تمدقت 60
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 سراهفلا

 . عجارملاو رداصملا سرهف

 . تايالا سرهف

 . ثيداحألا سرهف

 . ةباحصلا راثآ سرهف

 . مالعألا سرهف

 . قرفلاو فئاوطلا سرهف

 . نكامألا سرهف

 . تاعوضوملا سرهف





 عجارملاو رداصملا سرهف

 . ميركلا نارقلا

 نايبلا راد ةبتكم /يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ /ةنايدلا لوصأ نع ةنابإلا

 . طوؤانرألا رداقلا دبع قيقحت .ه١١٤٠ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «قشمدب

 ءرشنلاو ةعابطلل توريب راد /ىنيوزقلا دومحم نب دمحم نب ايركز /دابعلا رابخأ دالبلا راثآ

 هللا دبع وبأ نيدلا سمش /ةيمهجلاو ةلطعملا وزغ ىلع ةيمالسإلا شويجلا عامتجا

 .ةفرعملا راد . ميقلا نباب فورعملا ركب ىبأ نب دمحم

 /ةميتق ب هللا دبع مامالا /ةهبشملاو ةيمهجلا درلاو ظفللا ىف فالتخالا
 يتق نب نب و يف

 روتكدلا قيقحت «فلسلا دئاقع عومجم نمض م١۱۹۷ ةنس ةيردنكسإلاب فراعملا ةأشنم

 . يبلاطلا يعمج رامعو راشنلا يماس يلع

 ثارتلا ةبتكم /يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ /هبقانمو يعفاشلا بادآ

 .قلاخلا دبع ينغلا دبع قيقحتب «بلح يف يمالسإلا

 /يوونلا فرش نب ىيحي نيدلا ييحم /ةيوونلا نيعبرألا نتم حرش /ةيوونلا نوعبرألا
 . حارجلا نيدلا ييحم قيقحت «ه97١1"7 ةئلاثلا ةعبطلا

 ةبتكم /ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي رمع وبأ /باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 . يواجبلا دمحم يلع قيقحت ءرصم  ةلاجفلا ءاهتعبطمو رصم ةضهن

 تاروشنم /يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج /أطوملا لاجرب أطبملا فاعسإ
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 مامالل أطوملا باتك عم عبط «ه١١٤٠ «ةيناثلا ةعبطلا «توريب يف ةديدجلا قافالا راد

 .دعس قوراف قيقحت /كلام

 . رصمب ةداعسلا ةعبطم /يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ /تافصلاو ءامسألا

 /ينالقسعلا رجح نبا لضفلا وبأ دمحم نب يلع نب دمحأ /ةباحصلا رزييمت يف ةباصإلا

 . يواجبلا دمحم ىلع قيقحت /رشنلاو ةعابطلل رصم ةضهن راد

 «قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا يف طوطخم /يليعامسإلا ميهاربإ نب دمحأ ركب وبأ /داقتعالا

 ظ . 458 ص ىلإ ۳۸ ص نم )١5( مقر عومجم نمض

 .رصمب فيلأتلا راد ةعبطم /يربطلا ريرج نب دمحم مامالا /داقتعالا

 راد /يعفاشلا يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب وبأ /داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا

 . بتاكلا ماصع دمحأ قيقحت هاك ١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «قافالا

 .م٠1948 «ةسماخلا ةعبطلا «توريب «نييالملل ملعلا راد /يلكرزلا نيدلا ريخ /مالعألا

 سابعلا وبأ نيدلا يقت مالسإلا خيش /ليوأتلاو هباشتملا يف ليلكإلا ةلاسر /ليلكإلا

 ءه٠٠54١ ةنس «عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد /يقشمدلا ينارحلا ةيميت نب دمحأ

 /باسنألاو ىنكلاو ءامسألا نم فلتخملاو فلتؤملا نع بايترالا عفر يف لامكإلا
 ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم /الوكام نباب ريهشلا هللا ةبه نب يلع رصن وبأ

 . يناميلا يملعملا ىيحي نب نمحرلا دبع خيشلا قيلعتو حيحصتب «ىلوألا ةعبطلا «دنهلاب

 نيمأ دمحم رشانلا /يناعمسلا روصنم نب دمحم نب ميركلا دبع دعس وبأ /باسنألا

 . ىملعملا نمحرلا دبع قيقحت ء.ها٠٠85 «ةيناثلا ةعبطلا ٠ توريب ‹ جمد

 ءةيناثلا ةعبطلا «توريب يف يمالسإلا بتكملا /ةيميت نبا مالسإلا خيش /ناميإلا

 .ھ ۲

 راد «تيوكلاب مقرألا راد /يسبعلا ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع ركب وبأ /ناميالا

 . ينابلألا

 فش
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 ا

 ء(ةنسلا زونك نم) عبرألا لئاسرلا نمض عوبطم /مالس نب مساقلا ةديبع وبأ /ناميإلا

 . ينابلألا قيقحت

 ‹توريب يف فراعملا ةبتكم /ىقشمدلا ريثك نبا ظفاحلا ءادفلا وبأ /ةياهنلاو ةيادبلا

 | .ه١٠5١ ةثلاثلا ةعبطلا

 ةداعسلا ةعبطم /يناكوشلا يلع نب دمحم /عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا

 .ه175/ ةنس «ةرهاقلاب

 ماع «قشمدب لادتعالا ةعبطم /يسلدنألا يبطرقلا حاضو نب دمحم /اهنع يهنلاو عدبلا

 .نامهد O كيت حيحصنت يهد 4

 يف ةيملعلا بتكلا راد /يروفنراهسلا دمحأ ليلخ /دواد يبأ لح يف دوهجملا لذب

 ۰ . نانبل _ توريب

 ثارتلا راد /يلبنحلا يكسكسلا روصنم نب سابع /نايدألا لهأ دئاقع ةفرعم يف ناهربلا

 ال تارا دا لالخ نيتحت ها 5 «ىلوألا ةعبطلا «رشنلاو ةعابطلل يبرعلا

 .ةعبارلا ةعبطلا «فراعملا راد /ناملكورب لراك /ىبرعلا بدألا خيرات

  توريب «يبرعلا باتكلا راد /يدادغبلا بيطخلا ىلع نب دمحأ ركب وبأ /دادغب خيرات

 . نائبل

 ةرئاد سلجم ةعبطم /يمهسلا ميهاربإ نب فسوي نب ةزمح مساقلا وبأ /ناجرج خيرات

 .ه11759 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «دنهلاب ةينامثعلا فراعملا

 ‹رصمب ةداعسلا ةعبطم يطوي ركب يبأ نب نمحرلا دبع نیلا لالج /ءافلخلا خيرت

 .ها17515 ةنس رال لا 5 006 ا

 . ةبيبح يلع روتكدلا قيقحت «ه741١1/ ةرهاقلاب رشنلاو
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 يف يبرعلا باتكلا راد /ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ /ثيدحلا فلتخم ليوأت

 .توريب

 /ينالقسعلا رجح نبا لضفلا وبأ دمحم نب يلع نب دمحأ /هبتشملا ريرحتب هبتنملا ريصبت

 . يواجبلا دمحم يلع قيقحت ءرشنلاو ءابنألاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا

 نب يلع مساقلا وبأ /يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن اميف يرتفملا ذك ت

 .ه1148١ ةنس «توريب يف يبرعلا باتكلا راد /يقشمدلا ركاسع نبا هللا ةبه نب نسحلا

 ةعبطم /يميمتلا راما دمحم نب ميركلا دبع دغيم نأ راريبكلا خا يف ريبحتلا

 . ملاس يجان ة ةهريلم قيفحت ه6 «دادغب داشرإلا

 عباطم /يدهم لآ دعس نب يدهم نب حلاف /ةيرمدتلا ةلاسرلا حرش /ةيدهملا ةفحتلا
 .ه١۸١٠ «ىلوألا ةعبطلا «ضايرلاب ميصقلا

  توريب «يبرعلا ثارتلا ۳ راد /يبعذلا نيدلا سمش هللا دبع 5 /ظافحلا ةركذت

 . نائبل

 نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ مامالا /ةرخآلا رومأو ا لاوحآ یف يف ١ ةركذتلا

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد /يبطرقلا يراصنألا حرف نب ركب يبأ

 . ةيناثلا ةعبطلا «م1914 «توريبب ليجلا راد /يقشمدلا يسدقملا ةماش يباب

 ‹«توريب يف ةيملعلا بتكلا /يوازلا دمحأ رهاطلا ا سوماقلا بيترت

 ظ .ھ ۹

 لضفلا وبأ ضايع يضاقلا /كلام بهذم ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت
 الا م ءركفلا ةبتكم راد «؛توريب ءةايحلا ةبتكم /ضايع نب ىسوم نب ضايع

 .دومحم ريكب دمحأ روتكدلا قيقحت ه۷

 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد /يقشمدلا يشرقلا ريثك نب ليعامسإ ءادفلا وبأ /ريثك وفا
 .ه١١٤٠ «نانبل  توریب «عيزوتلاو

 ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد /ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ /بيذهتلا بيرقت

 .هھه ٥ «ةيناثلا ةعبطلا ؛ناتبل = تاوريب
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 رشنلل ديشرلا راد /ديشرلا رصان نب زيزعلا دبع /ةيطساولا ةديقعلا ىلع ةينسلا تاهيبنتلا

 . ةذجب ةعابطلل يناهفصألا راد عبط ‹ عيزوتلاو

 يف زابلا راد عيزوت /ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم /لجو زع برلا تافص تابثإو ديحوتلا

 . ساره ليلخ دمحم قيلعت ‹ه۳۹۸١ ةنس «ةمركملا ةكم

 /يوونلا فرش نب نيدلا ييحم ايركز وبأ /تاغللاو ءامسألا بيذهت /ءامسألا بيذهت

 نانبل  توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ

 نبا دمحم نب يلع نسحلا وبأ خرؤملا /باسنألا بيذهت يف بابللا /باسنألا بيذهت

 .ه1١1 هال ةنس ةرهاقلا «ىسدقلا ةبتكم /ريثألا

 راد /ركاسع نباب فورعملا يعفاشلا هللا ةبه نب نسحلا نب يلع /قشمد خيرات بيذهت

 .نرادب رداقلا دبع خيشلا بيذهت هها6484 « توريب ‹ةريسملا

 ةرئاد سلجم ةعبطم /ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ لضفلا وبأ /بيذهتلا بيذهت

 .ه١۲١٠١ ةنس «دنهلاب ةيماظنلا فراعملا

 نومأملا راد /يزملا فسوي جاجحلا وبأ نيدلا لامج /لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت

 ةيطخلا ةخسنلا نع ةروصم ةخسن) «ه١١٤٠ «ىلوألا ةعبطلا «توريب «قشمد «ثارتلل

 . (ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخملا

 فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا /يرهزألا دمحأ نب دمحم روصنم وبأ /ةغللا بيذهت

 دمحم مالسلا دبع قيقحت ء«ه784١ ةعابطلل ةيبرعلا ةيموقلا راد ءهرشنلاو ءابنألاو

 .نوراه

 نب دمحم نب هللا دبع نب ناميلس /ديحوتلا باتك حرش يف ديمحلا زيزعلا ريسيت

 . ضايرلا «داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر /باهولا دبع

 ركب يبأ نبا نمحرلا دبع نيدل لالج /ريذنلا ريشللا ”ثيذاحأ ىف ريغصلا عماجلا
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 جرفلا وبأ /ملكلا عماوج نم اثيدح نيسمخ حرش يف مكحلاو مولعلا عماج

  توريب يف رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد /يلبنحلا بجر نب دمحأ نب نمحرلا دبع

 .نانبل

 يلظنحلا سيردإ نب دمحم متاح يبأ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ /ليدعتلاو حرجلا

 _ هاالا١ .؛ىلوألا ةعبطلا .دنهلاب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم /يزارلا

 . توريب يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ريوصت «ےھ ۲

 نب دمحم نب دمحم ءافولا يبأ نب رداقلا دبع /ةيفنحلا تاقبط يف ةيضملا رهاوجلا

 .ه۳۳۲١ ةنس «دنهلاب ةيماظنلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم /يرصملا يفنحلا هللا رصن

 راد /ةيزوجلا ميق نبا هللا دبع وبأ ركب يبأ نب دمحم /حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح

 .توريب يف ةيملعلا بتكلا

 باتكلا راد /ةيميت نبا مالسإلا خيش /ةيمالسإلا ةموكحلا ةفيظو /مالسإلا يف ةبسحلا

 ظ . يبرعلا

 باتكلا راد /يناهبصألا هللا دبع نب دمحأ ميعن وبأ /ءايفصألا تاقبطو ءايل وألا ةيلح

 .ها٠٠154١ ةئلاثلا ةعبطلا «نانبل  توريب «ىبرعلا

 هللا دبع نب دمحأ نيدلا يفص /لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذهت بيهذت ةصالخ

 ءةيناثلا ةعبطلا «توريب «بلح «ةيمالسإلا تاعوبطملا بتكم /يراصنألا يجرزخلا

 .ه۹۱

 ةعابطلل ظاكع راد /يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا /دابعلا لاعفأ قلخ

 .ةريمع نمحرلا دبع روتكدلا قيقحت «ةيناثلا ةعبطلا ءرشنلاو

 دوعس نب لمحم مامالا ةعماج /ةيميت نبا مالسإلا خيش /لقنلاو لقعلا ضراعت ءرد

 . ملاس داشر دمحم روتكدلا قيقحت ؛ىلوألا ةعبطلا «ةيمالسإلا

 ةرئاد ةعبطم /ىنالقسعلا رجح نبا يلع نب دمحأ /ةنماثلا ةئاملا نايعأ يف ةنماكلا رردلا
 .ه14/8 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «دنهلاب ةينامثعلا فراعملا

 راد ةبتكم /يكلاملا نوحرف نبا /بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا
 .رونلا وبأ يدمحألا دمحم روتكدلا قيقحت «ةرهاقلاب ثارتلا
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 ةضهنلا ةعبطمو ةبتكم /يبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا /نيكورتملاو ءامعضلا ناويد

 . يراصنألا دمحم نب دامح قيقحت ءه817"11 ةنس «ةمركملا ةكم ىف ةثيدحلا

 ةعماجب طوطخم /يورهلا يراصنألا دمحم نب هللا دبع ليعامسإ وبأ /هلهأو مالكلا مذ

 ينيسحلا نسحلا نب يلع نب دمحم نساحملا وبأ /يبهذلل ظافحلا ةركذت ليذ

 :قانبلا ت تورت /ىبرعلا تارتلا ءايحإ راد /ىقشمدلا

 نسحلا نب يلع نب دمحم ينيسحلاو نيدلا سمش هللا دبع وبأ يبهذلا /ربعلا ليذ

 .بلطملا دبع داشر دمحم قيقحت «تيوكلا ةموكح ةعبطم /نساحملا وبأ

 نباب فورعملا يدادغبلا دمحأ نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ /ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا

 :نانيل تور .رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد /يلبنحلا بجر

 فراعملا ا /ىمرادلا دعس نب نامثع ديعس وبأ /ىسيرفلا ىلع ىمرادلا مامالا در

 . فلسلا دئاقع عومجم نمض م١/191١ ةنس ةيردنكسالاب

 ضايرلا ةبتكم /ضايف نب زيزعلا دبع نب ديز /ةيطساولا ةديقعلا حرش /ةيدنلا ةضورلا

 .ه۳۸۸٠ ةنس ؛ةيناثلا ةعبطلا  ضايرلاب ةثيدحلا

 رشانلا /يربطلا بحملاب ريهشلا دمحأ رفعج وبأ /ةرشعلا بقانم يف ةرضنلا ضايرلا

 نيدلا ردب دمحم حيحصت «ىلوألا ةعبطلا ءرصمو ةناتسالاب هاكرشو يجناخلا نيمأ دمحم

 . ىبلحلا ىناسعنلا

 يقشمدلا ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ نيدلا سمش /دابعلا ريخ يده يف داعملا داز

 ةيناثلا ةعبطلا «ةيمالسإلا رانملا ةبتكمو ةلاسرلا ةسسؤم /ميقلا نباب فورعملا

 :ظوۋنرالا نؤاقلا دذيعو:طوقنرالا تيش قيقحنت ها٤

 ةنس «نانبل  توريب «ةيملعلا بتكلا راد /ىنابيشلا لبنح نب دمحأ هللا دبع وبأ /دهزلا
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 ىف ةديدجلا قافالا راد /يلبنحلا دامعلا نبا يحلا دبع حالفلا وبأ ظ /بهذلا تارذش . ۸۹

 نيدلا رصان دمحم /ةمألا يف ع ءىيسلا اهرثأو ةعوضوملاو ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلس

 ظ .ه784١ «ةعبارلا ةعبطلا ءيمالسإلا بتكملا /ينابلألا

 راد /يذمرتلا ةروس نی وسبع نب دمحم نيس وأ /حيحصلا عماجلا /يذمرتلا ننس

 . ركاش دمحم دمحأ قيقحت ااا ءايحإ

 ةنسلا ءايحإ راد /يمرادلا لضفلا نب نمحرلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ / يم رادلا ننس

 .ةيوبنلا

 راد /هجام نباب فورعملا ينيوزقلا ديزي ني دمحم لا دبع وأ ظفاحتلا" جام نبا ننس
 .ه11846 ةنس «توريب يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ

 يف اهتبتكمو ةيفلسلا ةعبطملا /لبنح نب دمحأ مامإلا نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ لا

 .ه1149 ةنس ةمركملا ةكم

 .يمالسالا بتكملا /ينابيشلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ نب ورمع ركب وبأ /ةنسلا
 . ينابلألا نال اا تا هه ٩ ءىلوألا ةعبطلا فد ت تورت

 ۔یلرالا ةعبطلا « توريب

 يف نييالملل ملعلا راد /مكحلا دبع نب هللا دبع دمحم وبأ /زيزعلا دبع نب رمع ةريس

 . ديب دمحأ قيلعتو حيحصت «ه ۷ (ةدفماشلا ةعبطلا «توريب

 ةعبطم /يدادغبلا يشرقلا يزوجلا نبا نبا نمحرلا دبع جرفلا وبأ /زيزعلا دبع نب رمع ةريس
 اوا

 نع «توريب يف يبرعلا باتكلا راد /فولخم دمحم نب دمحم /ةيكزلا رونلا ةرجش

 .ه۹٤١۳٠١ ةنس «ةيفلسلا ةعبطملل ىلوألا ةعبطلا

 . يبرعلا ثارتلا ءايحإ ةنجل قيقحت «توريب

 روصنم نب نسحلا نب هللا ةبه ةبه مساقلا وبأ /ةعامجلاو ةّنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش
 دعس دمحأ روتكدلا قيقحت «ضايرلاب عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد /يئاكلاللا يربطلا

 00 .نادمح
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 «ىلوألا ةعبطلا «يمالسإلا بتكملا /يوغبلا دوعسم نب دمحم وبأ /ةنسلا حرش اس

 ماصتعالا ةعبطم /ةيميت نبا دمحأ سابعلا وبأ مالسإلا خيش /ةيناهفصألا ةديقعلا حرش

 .ه1786١ ةنس ةرهاقلاب

 /يفنحلا زعلا يبأ نب دمحم نب يلع نب يلع /ةيفلسلا ةديقعلا يف ةيواحطلا حرش

 قيقحت ها ٩ ةيناثلا ةعبطلا ؛ةيمالسإلا دوعس نب ذمحم مامالا ةعماج تاعوبطم

 . ركاش دمحم دمحأ

 ةعبطمو ةبتكم ةكرش /يفنحلا يراقلا ناطلس نب يلع الم /ةفينح يبأل ربكألا هقفلا حرش

 .ه1ا/8 «ةيناثلا ةعبطلا /رصمب هدالوأو ىبلحلا ىبابلا ىفطصم

 ةّنسلا ءايحإ راد /بيطخلا تباث نب ىلع نب دمحأ ركب وبأ /ثيدحلا باحصأ فرش

 ‹ىلوألا ةعبطلا «ةيدمحملا ةّنسلا ةعبطم /يرجالا نيسحلا نب دمحم ركب وبأ /ةعيرشلا

 . ىقفلا دماح دمحم قيقحت همها" ٦۹ ةنس

 ميق نبا نيدلا سمش /ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا لئاسم يف ليلعلا ءافش

 .ه۳۹۸٠١ «رکفلا راد /ةيزوجلا

 يف ةيملعلا بتكلا راد /ةيميت نبا مالسإلا خيش /لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا
 ص - 32

 .ديمحلا دبع نيدلا ىيحم دمحم قيقحت .ها794 ةنئس « توريب

 ,ه149١ ةيناثلا ةعبطلا «نييالملل ملعلا راد /يرهوجلا دامح نب ليعامسإ /حاحصلا

 .راطع روفغلا دبع دمحأ قيقحت «توريب

 بتكملا /يروباسينلا يملسلا ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم ركب وبأ /ةميزخ نبا حيحص ل ٠

 ىفطصم دمحم روتكدلا قيقحت ء.ها٠٠85 ةئس «قىشمد  توريب ‹يمالسالا

 . ىمظعألا
ww 

 .اهتبتكمو

۳۹ 



1۰۳ 

٩۸ 

١٠ 

۱11۲ 

11۳ 

 نمض «ه١١٤٠١ ةنس ىلوألا ةعبطلا /ينطقرادلا رمع نب يلع نسحلا وبأ /تافصلا

 فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم /يزوجلا نبا نمحرلا دبع جرفلا وبأ /ةوفصلا ةفص

 .ه784١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا «دنهلاب ةينامثعلا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج /مالكلاو قطنملا نف نع مالكلاو قوطنملا نوص

 .ةمركملا ةكم ءزابلا دمحأ سابع /ىطويسلا

 ةعبطلا «بلحب ىعولا راد /يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ /ريغصلا ءافعضلا

 ' .دياز ميهاربإ دومحم قيقحت ءه112945 ةنس «ىلوألا

 /يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش /عساتلا نرقلا لهال حماللا ءوضلا

 .ه685١ ةنس «ةرهاقلاب سدقلا ةبتكم

 «ضايرلاب عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد /يرفصعلا طايخ نب ةفيلخ ورمع وبأ /تاقبطلا
 . يرمعلا ءايض مركأ روتكدلا قيقحت «ه7٠5١ «ةيناثلا ةعبطلا

 .ه97١1 ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ىربكلا لالقتسالا ةعبطم

 ةعابطلل ةفرعملا راد /ىلعي يبأ نب دمحم نيسحلا وبأ يضاقلا /ةلبانحلا تاقبط
 : نائبل تور ‹رشنلاو

 /ىفنحلا يزغلا يميمتلا رداقلا دبع نب نيدلا يقت /ةيفنحلا مجارت يف ةينسلا تاقبطلا
 .ولحلا دمحم حاتفلا دبع قت «ه۳۹۰١ ةنس «ةرهاقلاب ةيراجتلا مارهألا عباطم

 ةنس «داشرإلا ةعبطم /يونسإلا نسحلا نب ميجرلا دبع نيدلا لامج /ةيعفاشلا تاقبط
 . يروبجلا هللا دبع قيقحت ىلوألا ةعبطلا دادغب يف ه١

 روتكدلا قيقحت ءه948١ ةنس «دنهلاب نكدلا دابارديحب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد
 .ناخ ميلعلا دبع

 _ توريب ءةديدجلا قافآلا راد /ينيسحلا هللا ةياده نب ركب وبأ /ةيعفاشلا تاقبط
 . ضهيون لداع قيقحت ھ۷۱ «ىلوألا ةعبطلا «نانمل
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 ةفرعملا راد /يكبسلا نيدلا يقت نب باهولا دبع نيدلا جات /ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 . ةيناثلا ةعبطلا «نائبل  توريب ‹ عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 ةرهاقلاب يجناخلا ةبتكم /ىملسلا نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع وبأ /ةيفوصلا تاقبط

 قيقحت «ه۱۳۸۹٠ «ةيناثلا ةعبطلا ءرصمب فيلأتلا راد ةعبطم ‹«توريب يف لالهلا ةبتكمو

 . ةبيرش نيدلا رون

 ةنيدم يف ليرب ةعبطم /يدابعلا دمحأ نب دمحم مصاع وبأ /ةيعفاشلا ءاهقفلا تاقبط

 .م19585 ةنس «نديل

 توريب راد /يرهزلا يرصبلا عينم نب دعس نب دمحم وهو دعس نبا /ىربكلا تاقبطلا

 .ه۱۳۷۷ هنس ‹رشنلاو ةعابطلل رداص راد ‹رشنلاو ةعابطلل

 نب باهولا دبع /رايخألا تاقبط ىف راونألا حقاولب ةامسملا  ىربكلا تاقبطلا

 ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش /ينارعشلاب فورعملا يعفاشلا يراصنألا يلع نب دمحأ

 .ه۷۳١۳١ ةنس ىلوألا ةعبطلا ءرصمب هدالوأو ىبلحلا ىبابلا

 ةبهو ةبتكم /يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج /نيرسفملا تاقبط
 .رمع دمحم ىلع قيقحت ءه795١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلاب

 ةعبطم «ةبهو ةبتكم /يدوادلا دمحأ نب ىلع نب دمحم نيدلا سمش /نيرسفملا تاقبط

 ..ه۹۲١۳٠ ةنس ىلوألا ةعبطلا «ىربكلا لالقتسالا

 تاعوبطملا ةرئاد رادصإ /يبهذلا نيدلا سمش هللا دبع وبأ /ربغ نم ربخ ىف ربعلا

 روتكدلا قيقحت 2م1955 م٠95١ تيوكلا ةموكح ةعبطم «تيوكلاب رشنلاو

 .ديس داؤف «دجنملا نيدلا حالص

 ةعبطم /يكملا يسافلا ينيسحلا دمحأ نب دمحم /نيمألا دلبلا خيرات يف نيمثلا دقعلا

 .ديس داؤف قيقحت «ةرهاقلاب ةيدمحملا ةّسلا

 ‹ةيمالسالا دوعس نب دمحم مامالا ةعماج /ةيميت نبا مالسالا خيش /ةيطساولا ةديقعلا

 .ها١ ٤١١ ةنس

 ةعبطمو ةبتكم /ماسبلا حلاص نب نمحرلا دبع نب هللا دبع /نورق ةتس لالخ دجن ءاملع

 .ه۳۹۸١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةمركملا ةكم ىف ةثيدحلا ةضهنلا
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 راد /يبهذلا نيدلا سمش مامإلا /اهميقسو رابخألا حيحص يف رافغلا ّيلعلل ولعلا
 .ه18/4١ «ةيناثلا ةعبطلا ءركفلا

 خيشلا قيقفحتب د «ضايرلا ءةيمالسإلا دوعس ت ص ةعماج يالتا

 /انبلا نمحرلا دبع دمحأ /ينابيشلا لبنح نب دمحأ مامإلا قسمها .بيترتلا ينابرلا حتفلا

 . ةرهاقلاب باهشلا راد

 يف ةيملعلا بتكلا راد /يمليدلا رادرهش نب هيوريش /باطخلا قونامت سودرفلا

 .لولغز ينويسب نب ديعسلا قيقحت 7 قيفحت ھا ٤١٦ ءىلوألا ةعبطلا « توریب

 ةعبطلا «توريب «ةديدجلا قافالا راد /يدادغبلا رهاط نب رهاقلا دبع /قرفلا نيب قرفلا

 ه0 «ةعبارلا

 راد /يرهاظلا مزح نب دمحأ ا دمحم وبأ ا او ءاوهألاو للملا يف لصفلا
 .ه188١1 ةنس «ةيناثلا ةعبطلا «نانبل  توريب «رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد /يريزجلا ¿ ا /ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا

 ش . توريب يف عيزوتلاو

 /يدنهلا يونكللا يحلا دبع دمحم تانسحلا وبأ /ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا
 سارف وبأ نيدلا ردب دمحم قيلعت ءه74١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةداعسلا راد ةعبطم
 ظ :ىناتسنلا

 اا ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم /يبتكلا دمحأ نب ركاش نب دمحم /تايفولا تاوف
 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم دمحم قيقحت ءرصمب ةداعسلا ةعبطم

 eT «نارهطب هاكشاد ةعبطم ناره

 راد /ىبهذلا نيدلا سمش مامإلا /ةتسلا بتكلا يف ةياور هل نم ر يف فشاكلا
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 ةيطع يلع تزع قيقحتب ء.ه947١ ةنس «ىلوألا ةعبطلا «ةرهاقلاب ةعابطلل رصنلا

 /ينابيشلا ميركلا دبع نب دمحم نب دمحم مركلا يبأ نب يلع وهو ريثألا نبا /لماكلا

 .ه1786١ ةنس «رشنلاو ةعابطلل توريب راد «رداص راد

 يمورلا ينيطنطسقلا هللا دبع نب ىفطصم /نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك

 .ه017٠5١ ةنس ركفلا راد «ةفيلخ ىجاحب فورعملا ىفنحلا

 نيدلا ماسح نب يقتملا يلع نيدلا ءالع /لاعفألاو لاوقألا ننس يف لامعلا زنك

 ةرئاد سلجم ةعبطم /يبالودلا دامح نب دمحأ نب دمحم رشب وبأ /ءامسألاو ىنكلا

 .ىلوألا ةعبطلا ء«ه77١1 ةنس «دنهلاب ةيماظنلا فراعملا

 ضايرلا ةبتكم /ناملسلا دمحم نب زيزعلا دبع /ةيطساولا ىناعم نع ةيلجلا فشاوكلا

 .ه۳۹۸٠١ ةسداسلا ةعبطلا /ضايرلاب ةثيدحلا

 نب دمحم تاكربلا وبأ /تاقثلا ةاورلا نم طلتخا نم ةفرعم ىف تارينلا بكاوكلا

 ةيفلسلا ةعبطملا /يعفاشلا لايكلا نباب ريهشلا ىبهذلا فسوي نب دمحم نب دمحأ

 . ىفلسلا ديجملا دبع يدمح قيقحت ‹ه١١٤٠١ ةنس «ةرهاقلاب

 راد /روظنم نباب ريهشلا يراصنألا دمحأ نب يلع نب مركم نب دمحم /برعلا ناسل

 فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطم /ينالقسعلا رجح نبا يلع نب دمحأ /نازيملا ناسل

 .دنهلاب ةيماظنلا

 /يلبنحلا ينيرافسلا دمحأ نب دمحم /ةيرثألا رارسألا عطاوسو ةيهبلا راونألا عماول

 .ه ۲ «ةيناثلا ةعبطلا ‹ قشمدب اهتبتكمو نيقفاخلا ةسسؤم

 متاح وبأ /نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نيحورجملا باتك /نيحورجملا

 ميهاربإ دومحم قيقحت «توريب يف ةفرعملا راد /يتسبلا دمحأ نب نابح نب دمحم
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 يبرعلا باتكلا راد /يمثيهلا ركب يبأ نب يلع نيدلا رون /دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم

 .ها٠15١!؟ «ةخلاثلا ةعبطلا «نانبل  توريب یف

 نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت /ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم
 يف عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةبورعلا راد عباطم /ةيميت نباب ريهشلا ينارحلا مالسلا دبع

 .دمحم هنباو مساق نب دمحم نب نمحرلا دبع بيترتو عمج .ىلوألا ةعبطلا « توريب

 يف يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد /يقشمدلا رينم دمحم اهعمج /ةيرينملا لئاسرلا ةعومجم

 .ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ نع «توريب

 خيشلا هرصتخا /ةيزوجلا ميق ة نبأ /ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا رصتخم

 داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفالاو ةيملعلا ثوحبلا تارادإ ةسائر عيزوت ‹ يلصوملا نبا دمحم

 . ضايرلاب

 «ينابلألا نيدلا رصان دمحم هرصتخا /يبهذلا ظفاحلا /رافغلا يلعلل ولعلا رصتخم
 .ه١1 ةنس ىلوألا ةعبطلا «.توريب «قشمد يمالسالا بتكملا

 باتكلا راد /يروباسينلا مكاحلا هللا دبع وبأ ظفاحلا مامإلا /نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 . يبهذلا ظفاحلل صيخلتلا /باتكلا ليذب «نانبل  توريب . يبرعلا

 ةعبطلا «توريب يف رشنلاو ةعابطلل يمالسإلا بتكملا /لبنح نب دمحأ مامإلا /دنسملا

 .ه۳۹۸١ «ةيناثلا

 اا

 باتكلا راد رشانلا /يرصبلا دوراجلا نب دواد نب ناميلس دواد وبأ /يسلايطلا دنسم

 ةنس «ىلوألا ةعبطلا ءدنهلاب ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبطم «قيفوتلا رادو ينانبللا
 .ه١5

 راد /خيشلا لآ هللا دبع نب فيطللا دبع نب نمحرلا دبع /مهريغو دجن ءاملع ريهاشم
 .ه194١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا «ضايرلاب رشنلاو a كحل عاديا

 ءايحإ راد /يبهذلا نيدلا سمش هللا دبع وبأ /مهباسنأو مهئامسأ /لاجرلا يف هبتشملا
 . يواجبلا قيقحت م ة هنس ءىلوألا ةعبطلا ةيبرعلا بتكلا
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 يرقملا يلع نب دمحم نب دمحأ /يعفارلل ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا

 .نانبل  توريب «ةيملعلا ةبتكملا /يمويفلا

 يف يملعلا سلجملا /يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ ظفاحلا /فنصملا

 . يمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت ءه٠4١ «ىلوألا ةعبطلا «توريب

 دمحأ نب ظفاح /ديحوتلا يف لوصألا ملع ىلإ لوصولا ملس حرشب لوبقلا جراعم
 . ثارتلا ءايحإ ةعامج /يمكح

 راد تاعوبطم /يمورلا يومحلا هللا دبع نب توقاي نيدلا باهش /ءابدألا معجم

 . رصمب هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةبتكم «ةريخألا ةعبطلا «نومأملا

 ءرشنلاو ةعابطلل توريب راد /يومحلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ /نادلبلا مجعم

 .ها7 8989 ةنس «توريب ىف رداص راد

 يف ليرب ةعبطم /نيقرشتسملا نم ةعامج /يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملا

 . نديل ةنيدم

 ركفلا راد /يقابلا دبع داؤف دمحم هعضو /ميركلا نارقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا

 .ه٠15١ ١ ةيناثلا ةعبطلا «توريب يف عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 ةعبطمو ةبتكم ةكرش /ايركز نب سراف نب دمحأ نيسحلا وبأ /ةغللا سيياقم مجعم

 مالسلا دبع قيقحت .ه۱۳۸۹١ «ةيناثلا ةعبطلا ءرصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 .نوراه

 /يروباسينلا ظفاحلا هللا دبع نب دمحم هللا دبع وبأ مكاحلا /ثيدحلا مولع ةفرعم

 قيقحت “م ۷ «ةيناثلا ةعبطلا «توريب يف رشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا

 ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم /ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ /ىنغملا

 یا
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 نب رهاط دمحم /مهباسنأو مهباقلأو ةاورلا ىنك ةفرعمو لاجرلا ءامسأ طبض يف ينغملا

 ةبتكم /يرعشألا ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ /نيلصملا فالتخاو نييمالسإلا تالاقم
 نيدلا ييحم دمحم قيقحت ءه84١ «ةيناثلا ةعبطلا «ةرهاقلاب ةيرصملا ةضهنلا
 ٠ .ديمحلا دبع

 ةفرعملا 1 /يادروكلا دمحأ نب ميركلا دبع نب دمحم علا وب /لحنلاو للملا

 .ها٠٠85 ةنس «نانبل - توریب E ةعاطلا

 ةعبطم /يزوجلا نبا يلع نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ /ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا

 .ه۷١١۳٠ ةنس ءدنهلاب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد

 . توريب يف ةيملعلا بتكلا

 ملاع /يميلعلا دمحم نب نمحرلا دبع /دمحأ مامإلا باحصأ هع يف دمحألا جهنملا
 .ديمحلا دبع نيدلا ييحم ا ا جلا «توريب ٠ «بتكلا

 راد /يبهذلا نامثع نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ /لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم
 دمحم يلع قيقحت هام مار ةعبطلا ناكل ل توريب ءرشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 . يواجبلا

 يرغت نب فسوي نساحملا وبأ ةينلا لامج /ةرهاقلاو رصم كولم يف ا موجنلا

 عباطم «رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةيرصملا ةسسؤملا /يكباتألا يدرب

 hh ءاكرخو نياموصا بوح

 اها 497* ةنس :ىلوألا ةعبطلا Ty أ ظفاحلا /لوزنلا
 ` ةا ضان ني محب لع رانا نرتحت تاسلا ناف اا ن

 نباب فورعملا يرزجلا دمحم نب كرابملا نيدلا دجم /رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا
 دمحم دومحمو يواوزلا رهاط قيقحت .«ه44١ ةيناثلا ةعبطلا ءركفلا راد /ر يثألا
 ٠ .يحانطلا

۳4٦ 



 .رهزألاب يمالسإلا ثارتلا راد /يقشمدلا ريثك نبا ظفاحلا /محالملاو نتفلا يف ةياهنلا 7 ٨۸

 . زيزعلا دبع دمحأ دمحم قيقحت

 دمحم نب يلع نب دمحم /رابخألا ىقتنم حرش رايخألا ديس ثيداحأ نم راطوألا لين 4

 م7۳ «توريب ىف ليلجلا راد /ىناكوشلا

 «توريب يف رداص راد ةعبطم /يدفصلا كيبأ نب ليلخ نيدلا حالص /تايفولاب يفاولا

 .ه۱۳۹۳ ھ۱

 اشاب ليعامسإ /نونظلا فشك نم نيفنصملا راثاو نيفلؤملا ءامسأ /نيفراعلا ةيده -

 .ه١١٤٠١ ركفلا راد /يدادغبلا

€۷ 



 ةحفصلا اهمقر ةيآلا

 «ةرقبلا»
 14 ۱۰۲ «هللا نذإب الإ دحأ نم هب نيراضب مه امو

 4 ١ «رانلا نم نيجراخب مه امو

 ۱۱۱ ۱۷۸ «فورعملاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل يفَع نمف

 ۸٥ ١ . «رسعلا مكب ديري الو

 ۱۲۳ ۰0 | «داسفلا بحي ال لاو

 نم للظ يف هللا مهيتأي نأ الإ نورظني له»
 ۳414۲ °۷ 11۰ ( ©ةكئالملاو مامغلا

 ۷ ۲۸٥ «نونمؤملاو هبر نم هيلإ لزنأ امب لوسرلا نماإ»

 A0 1٥۱ «هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب نما لك»

 ۱۱۸ ۲۸٦ 4تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل

 4نارمع لا

 ۹۷ ۷ «تامكحم تايا هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه»

 نم لك هب انما نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو»
 V1.0 ° ۷ | «انير دنع

 ١٠١ ۱۳۱ «نيرفاكلل تدعأ يتلا رانلا اوقتاو»

"4 



 اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسوإ»
 «ضرألاو تاومسلا

 «ًالجؤم ًاباتك هللا نذإب الإ تومت نأ سفنل ناك امو»

 مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب يف متنك ول لق

 «مهعجاضم ىلإ لتقلا

 «ءاسنلا#

 كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ»

 «ءاشي نمل
 (اران مهيلصن فوس انتاياب اورفك نيذلا نإ»

 اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف

 «مهنيب رجش

 «توملا مككردي اونوكت امنيأ»

 «ةدئاملا#

 «ءاشي فيك قفني ناتطوسبم هادي لب#

 «مكنيد مكل تلمكأ مويلا»

 « كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ ايل

 «ماعنألا»

 «ءيش نم باتكلا يف انطرف اما

 ضرعأف انتايا يف نوضوخي نيذلا تيأر اذإو»
 «هريغ ثيدح يف اوضوخي ىتح مهنع

 «مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو#

 «نيعمجأ مكادهل ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هللف لق

 «هوعبتاف اميقتسم يطارص اذه نأو»
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 «فارعألا»

 قح ًاقيرفو ىده ًاقيرف نودوعت مكأدب امك»
 «ةلالضلا مهيلع

 نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اذإف لجأ ةمأ لكلو#
 - «نومدقتسي الو ةعاس

 ا ف بلح كئلوأ#

 a هرصرو) حلا كا ارترزر)ا
 72 «نوملعت

 ا قوما لو
 «نيملاعلا بر هللا كرابت رمألاو قلخلا هل الأ

 «سنإلاو نجلا نم ًاريثك منهجل انأرذ دقلو»

 ا ءىرق اذإو#

 «نومحرت

 «لافتألا»
 «مهبولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤملا امنإ9

 «ةبوتلا»
 5 « هللا مالك عمسي یتح هرجأف#

 مكيأ لوقي نم مهنمف ةروس تلزنأ ام اذإو+

 | ڳانامیإ هذه هتداز

 ر |
 (ةدايزو ىنسحلا اونسحأ نيذللا» |

 (وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو#
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 دوه
 «اهيف نيدلاخ ةنجلا يفف اودعس نيذلا امأو»

 «فسوي)

 ةرخآلاب مهو هللاب نونمؤي ال موق ةلم تكرت ينإ9

 «نورفاك مه

 «دعرلا»
 مث اهنورت دمع ريغب تاومسلا عفر يذلا هللا#

 «شرعلا ىلع ىوتسا
 هباشتف هقلخك اوقلخ ءاكرش هلل اولعج مأ»

 #«مهيلع قلخلا

 «ميهاربإ»

 «هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو

 «رجحلا»

 «نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ»
 «نيجرخمب اهنم مه امو بصن اهيف مهسميال»

 «لحتلا»
 هللا فسخي نأ تائيسلا اوركم نيذلا نمأفأ#

 ىلعو اونما نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ»

 «نولكوتي مهبر

 «ءارسالا» ٠

 ناتيالا «هقنع يف هرئاط هانمزلأ ناسنإ لكو»
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 الف اولضف لاثمألا كل اوبرض فيك رظنا#

 بلجأو كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساو9

 ناتيالا (كلجرو كليخب مهيلع

 «فهكلا»

 «ىده مهاندزو»

 (ادحأ مهنم رداغن ملف مهانرشحو»

 - «انزو ةمايقلا موي مهل ميقن الفإ»
 دفنل يبر تاملكل ًادادم رحبلا ناك ول لقإ»

 «يسبر تاملك دفنت نأ لبق رحبلا

 رحبلا يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأ»

 4رمألا يضق ذإ ةرسحلا موي مهرذنأو»

 «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا»

 هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم انلسرأ امو

 «نودبعاف انأ الإ هّلإ ال

 «نولأسي مهو لعفي امع لأسُي ال۶

 (ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو»

 «ميرم»

 «هطو

 #« ءايبنألا»
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 «جحلا»
 «ىتوملا ييحي هنأو قحلا وه هللا نأب كلذ»

 لعفي هللا نإ مركم نم هل امف هللا نهي نمو
 4ءاشي ام

 «نونمؤملا»

 ناتيالا #نوحلفملا مه كئلوأف هنيزاوم تلقث نمف#

 ىكز ام هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو#

 «ادبأ دحأ نم مكنم

 «رونلا»

 تاحلاصلا اولمعو مكنم اونما نيذلا هللا دعو»

 (ضرألا يف مهنفلختسيل

 الف اولضف لاثمألا كل اوبرض فيك رظنا#

 «ناقرفلا»

 (اريبخ هب لأساف نمحرلا شرعلا ىلع ىوتسا مثل

 «نيفشي وهف تضرم اذإو#

 تايالا *نيملاعلا بر ليزنتل هنإو#

 4راتخیو ءاشي ام قلخي كبرو#

 «ءارعشلا#

 4 صصقلا#
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 «نامقل» (
 «ثيغلا لزنيو ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ)

 «ةدجسلا»

 _ «شرعلا ىلع ىوتسا مث
 «اهاده سفن لك انتيال انش ولو»

 «بازحألا»
 «مهتاهمأ هجاوزأو»

 نأ الو هللا لوسر اوذؤت نأ مكل ناك امو»

 «ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت

 «اريعس مهل دعأو نيرفاكلا نعل هللا نإ»

 (رطاف)
 (هللا ريغ قلاخ نم له

 مهيلع ىضقي ال منهج ران مهل اورفك نيذلاو»

 . «اوتوميف

 (سی)

 «تافاصلا» ظ

 «نولمعت امو مكقلخ هللاو»

 «صو ا
 امل دجست نأ كعنم ام سيلبإ اي لاق

 6 يديب تقلخ

 «نيفلكتملا نم انآ امو رجأ نم هيلع مكلأسأ ال لق»
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 «رمزلا»

 ىضري الو مكنع ينغ هللا نإف اورفكت نإ

 كا ف نفي ۷ 4رفكلا هدابعل

 ۲۱ 1۲ «ليكو ءيش لك ىلع وهو ءيش لك قلاخ هللا»

 «رفاغإ
 ۱۷٦ ۳۷ (بابسألا غلبأ يلعل ًاحرص يل نبا

 ۴۳ 45 (ًايشعو ًاودغ اهيلع نوضرعي رانلا»

 I  VYVIY تايالا (مهقانعأ يف لالغألا اذإ «نوملعي فوسفإ)ل

 «ىروشلا»

 ل ا ١١ «ءيش هلثمك سيل#

 «ناخدلا»

 4 ها «نيمأ ماقم يف نيقتملا نإ»

 ۱۰4 هال ٦» ناتيالا (ىلوألا ةتوملا الإ توملا اهيف نوقوذي ال»

 «دمحم)

 ۲۹۹ فو « مهراصبأ

 «حتفلا»
 4۲ ۲۹ «رافكلا ىلع ءادشأ»

 «تارجحلا#»

 اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو»

 01 ٠١ 4 ناتيالا «امهنيب



 «تايراذلا»

 ظ 2 «اورذ تايراذلا»

 «ارقو تالماحلاف ًاورذ تايراذلاو»
 ١ (ارقو تالماحلا»
 ظ «ارمأ تامسقملا#

  (ارسي تايراجلا»

 «رمقلا» ظ
 نوبحسي موي ءرعسو لالض يف نيمرجملا نإإ»

 «مههوجو ىلع رانلا يف

 «مجنلا)
 «ىحوي يحو الإ وه نإ «ىوهلا نع قطني امو

 «ديدحلا» 0
 مايأ ةتس يف ضرألاو تا ومسلا قلخ يذلا وه#

 « شرعلا ىلع ىوتسا مث
 اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوقباس)

  (ضرألاو ءامسلا ضرعك

 (نباغتلا 00
 ىلب لق اوثعبي نل نأ اورفك نيذلا معز

 ٠ ©نئعبتل يبرو

  «كلملا»
 مكتأي ملأ اهتنزخ مهلأس جوف اهيف يقلأ املك

 ٠ ناتيآلا «ريذن
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 « ةقاحلا»

 ناتيالا «هنيميب هباتك يتوأ نم امأف»

 تايآلا (هلامشب هباتك يتوأ نم امأو»

 «نجلا»

 «ضرألا يف نمب ديرأ رشأ يردن ال انأو»

 (ادحأ هبيغ ىلع رهظي الف بيغلا ملاع»

 «رثدملا»
 «ًاناميإ اونمآ نيذلا دادزيو#

 4ةمايقلا»

 «ةرظان اهبر ىلإ ةرضان ذئموي هوجو

 «ناسنالا#

 «هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو»

 «ريوكتلا»

 «ترشح شوحولا اذإو»
 4ترشن فحصلا اذإو#

 «هللا ءاشي نأ الإ نوؤاشت امو»

 «نيففطملا»

 «نوبوجحمل ذئموي مهبر نع مهنإ الك#

 «قاقشنالا»

 بساحُي فوسف ؛«هنيميب هباتك يتوأ نم امأف»
 «ًاريسي ًاباسح
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 تايالا «هنيميب هباتك يتوأ نم امأن)»

 «رجفلا»

 «ًافص ًافص كلملاو كبر ءاجو»

 «ةلزلزلا» |

 لمعي نمو «هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف#

 ٠ هري ارش ةرذ لاقثم

 «رثوكلا»

 «رثوكلا كانيطعأ انإ»

 «دسملا»

 «بتو بهل يبأ ادي تبت»
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 ةحفصلا ثيدحلا علطم

 PY ITE No ىسومو مدا جتحا

 ۰۲ ؟مكديزأ ًائيش نوديرت : ىلاعتو كرابت هللا لوقي ةنجلا ةنجلا لهأ لحد اذإ

 ۲۰ ايندلا ءامسلا ىلإ ىلاعتو كرابت لزن ليللا ثلث ناك اذإ

 ۷۹ ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإ ةفرع موي ناك اذإ

 1٥ ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني هاثلث وأ ليللا رطش وأ ليللا ثلث ىضم اذإ

 ۲۱۱1 ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني هاثلث وأ ليللا فصن ىضم اذإ

 موجنلاك يباحصأ
۲۹۸ 

 ۳0 رشب انأ امنإف سانلا اهيأ الأ دعب امأ

 1۲ هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 ۲۵۹ ىو | هوعبتاف هدشر نيبت رمأ :ةثالث رمألا

 ۳ 4۲ هللا الإ هلإ ال :لاق نم ةمايقلا موي يتعافشب سانلا دعسأ نإ

 : هلوقب ناميإلا نع هيي يبنلا هيف باجأ يذلا ليربج ثيدح

 ۱0۱ ۸٦ هتكئالمو هللاب نمؤت نأ

 YAY °1 ًاموي نيعبرأ همأ نطب يف عمجي مكدحأ قلخ نإ

 A۳ ةنجلا لهأ لمع لمعيل لجرلا نأ

 ۹٤ ةروس ًافنا يلع تلزنأ

 1٤ ايندلا ءامسلا ىلإ هيف هللا لزني ةفرع ةيشع نإ

۳۹ 



 باتك لهآ ًاموق يتأتس كنإ

 نكلو رانلا لهأ نم تسل كنإ :سيق نب تباثل ةي لوسرلا لوق
 ةنجلا لهأ نم

 ردبلا ةليل رمقلا نورت امك مكبر نورت مكنإ

 ردبلا ليل رمقلا ىلإ نورظنت امك مكبر ىلإ نورظنت مكنإ
 ًانايع مكبر نورتس مكنإ

 رمقلا اذه نورت امك مكبر نورتس مكنإ

 ًافرش ءيش لكل نإ

 ًاضوح يبن لكل نإ

 . هتعنصو عناص لك عنصي هللا نإ

 ايندلا ءامسلا ىلإ طبه لوألا ليللا ثلث بهذ اذإ ىتح لهمي هللا نإ

 ءامسلا هذه ىلإ طبه لوألا ليللا ثلث ناك اذإ ىتح لهمي هللا نإ
 ٠ ريخألا ليللا ثلث يف ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإ
 2 اا لاحم الا اجبإ
 لهجلا رثكيو ملعلا لقي نأ ةعاسلا تامالع نم نإ

 أدب امك ًابيرغ دوعيسو ًابيرغ أدب نيدلا اذه نإ

 ةضوعب حانج هللا دنع نزي الف ةمايقلا موي نيمسلا ميظعلا لجرلا يتأيل هنإ

 . ادوقنع اهنم تلوانتف ةنجلا تيأر ينإ

 . ًاقيش هللاب اوكرشت ال نأ ىلع ينوعياب
 ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب

 رهنب انأ اذإ ةنجلا يف ريسأ انأ امنيب

 كيلإ سيل رشلاو تيلاعتو تكرابت

 منهج يرهظ نيب لعجيف رسجلاب ىتؤي مث

 ( دابعلا نيب ءاضقلا نم هللا غرف اذإ ىتح

 ةنجلا ا 95 اديس نيسحلاو نسحلا

 ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا

 هديب سودرفلا هللا قلخ
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 مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ رايخ

 ةنجلا يتمأ رطش لخدي نأ نيبو ةعافشلا نيب تريخ

 اورق او اويراقو اوةدش

 ةيصعمب رمؤي مل ام هركو بحأ اميف ملسملا ىلع ةعاطلاو عمسلا

 يتمأ نم رئابكلا لهأل يتعافش

 ممألا يلع تضرغ

 رمجلا ىلع ضبقلا لثم نهيف ربصلا ًامايأ مكئارو نم نإف . . .

 ةفك يف ةقاطبلاو ةفك يف تالجسلا عضوتف ...

 / نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعف

 ةنجلا لهأ نم هنإ لوقن نحنو انرهظأ نيب يشمي ناك دقلف . . .

 (سيق نب تباث يف كلام نب سنأ لوق نم)
 نويبنلا عفشو ةكئالملا تعفش لجو زع هللا لوقيف .. .

 مارح ركسم لك
 (رمع نبا لوق نم) ادحأ ركب يبأب لدعن ال ب يبنلا نمز يف انك

 يديب هتقلخ نم ةيرذ حلاص لعجأ ال

 هللا ةنعل هيلعف مهبس نمف يباحصأ اوبست ال

 ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال

 ةمايقلا موي يتعافش هعفنت هلعل :بلاط يبأ همع نأش يف ةي لاق

 . . .نيسمخ رجأ هل : ةّنسلاب كسمتملا يف يب هلوق

 مهنم هلعجا مهللا : ةشاكعل ةي هلوق

 كله الإ ةمايقلا موي بساحُي دحأ سيل

 رخالا نم مكيلإ ضغبأ هك هللا لوسر يلي يذلا ةرجشلا قش لاب ام

 . . .نيدو لقع تاصقان نم تيأرام

 نم هنإ ضرألا ىلع يشمي دحأل لوقي ب يبنلا تعمس ام

 (صاقو يبأ نب دعس لوق ن) مالس نب هللا دبعل الإ ةنجلا لهأ

 ةفرع موي نم رانلا نم دبع هيف هللا قتعي نأ نم رثكأ موي نم ام

 بحأ نم عم ءرملا
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 مهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو «مهبحأ يبحبف مهبحأ نم
 در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم

 لهجلا رثكيو ملعلا لقي نأ ةعاسلا طارشأ نم

 (انأ نم) : ةيراجلل لي هلوق

 در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم

 ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم

ee رول 

 كل هللا هبك دق ءيشب لإ

  كيلإ سيل رشلاو كيدي يف هلك ريخلاو ...
 ًافلأ نوعبس يتمأ نم ةنجلا لخدي نأ يبر يندعو

 منهج يرهظ نيب طارصلا برضيو

 ؟ردبلا ةليل رمقلا يف نوراضت له

 توم الف دولخ ةنجلا لهأ اي (ةمايقلا موي) لاقي

 - (رمع نبال لَك لوسرلا لوق نم) تاملك كملعأ ينإ مالغ اي

 ةرطنق ىلع نوسبحيف رانلا نم نونمؤملا صلخي
 رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ لخدي

 اومقست الف اوحصت نأ مكل نإ :دانم يداني
 ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك يف ىلاعتو كرابت هللا لزني

 كلملا انأ لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعت هللا لزني

 ايندلا ءامسلا ىلإ نابعش نم فصنلا يف ىلاعت هللا لزني

 ىتح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك ىلاعتو كرابت هللا لزني

 ظ ` 2 نيخألا للا كلك قي
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 ةباحصلا راثآ سرهف

 ةحفصلا يباحصلا رثألا

 ۱۷۹ ةملس مأ . .لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا

 84 سابع نب هللا دبع اهنزيف ًاماسجأ ضارعألا بلقي هللا نإ

 ۹ بيبح نب ريمع . . صقنيو ديزي ناميإلا

 ٠۲۷ بلاط يبأ نب يلع ركب وبأ اهيبن دعب ةمألا هذه ريخ

 هريغو رمع مث

 ۲۹۰ نأش يف ةباحصلا هلاق انايندل هانيضرف اننيدل هلكت هيضر

 قيدصلا ركب يبأ

 ۲۹۱ نأش يف ةباحصلا هلاق كرخؤي نمف ةَ هللا لوسر كمدق

 قيدصلا ركب يبأ

 الك بلاط يبأ نب يلع هتعنصل وه هعنصي مل ول

 لهأ ناميإب ركب يبأ ناميإ نزو ول

 Vo باطخلا نب رمع حجرل ضرألا

 ىلإ هيف ىلاعت هللا لزني موي مويلا معن

 فحل ةملس مأ ايندلا ءامسلا

 ۸۰ سابع نب هللا دبع ةواقشلاو ةداعسلا نم مهل قبس ام وه

 باطخلا نب رمع لوق نم تعمس ينأ الولو «حايرلا يه

۳۳ 



 ۲۳۸ يميمتلا غيبص ةصق يف . هتلق ام هلوقي هيَ هللا لوسر

 ؛هب لقيلف ًائيش ملع نم سانلا اهيأ اي

 ۲٣۳ 2 دوعسم نب هللا دبع ملعأ هللا لقيلف ملعي مل نمو
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 ؟''مالعألا سرهف

 ةحفصلا مسالا

 <« مالسلا هيلع ميهاربإ

 o ثعشألا نب ميهاربإ

 حون نب دمحم نب ميهاربإ = بلاط يبأ نب ميهاربإ

 ۹۹ قاحسإ وبأ دمصلا دبع نب ميهاربإ

 ۷۰ ةنييع نب ميهاربإ

 ۲٦ ىكزملا دمحم نب ميهاربإ

 ۱۸ ينييارفسإلا قاحسإ وبأ نارهم نب دمحم نب ميهاربإ

 ۷%۱4 يروباسينلا حون نب دمحم نب ميهاربإ

 ۸۹ دومحم نب ميهاربإ

 ۲۲٢ ذقنم نب ميهاربإ

 ۹۲ 1۸ يناجرجلا يليعامسإلا ركب وبأ ليعامسإ نب ميهاربإ نب دمحأ

 PV «f۷ ىسيع نب دمح نب ميهاربإ نب دمحأ

 f رهزألا وبأ يروباسينلا رهزألا نب دمحأ

 ۳۰۲ هيقفلا بويأ نب قاحسإ نب دمحأ

 )١( يتأي ام سرهفلا اذه نمضتي :

 ) )1باتكلا نتم يف نيدراولا مالعألا عيمج .

 طقف ةمجرتلا ةحفص تابثإ ىلع انه راصتقالا عم  باتكلا ريغ يف مهل مجرتملا مالعألا (ب) .
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 ١ ۰ ةا ناتا غلا فج ني احا ني خا
 ۸٤ دماح وبأ ينوباصلا ليعامسإ نب دمحأ
 ۲۷٦ نالا برخ نب دمج
 ۳۰١ ا ٠ ٠ يذمرتلا نسحلا نب دمحأ
 ۲۰ یاب يناذمهلا نسحلا نب دمحأ
 ۳۳ 0 ٠ يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ
 ۳۲ يناهبصالا نارهم نب نيسحلا نب دمحأ
 YY «FY ظ | صفح وبأ يراخبلا صفح نب دمحأ

 ١46 0 ۰ هيومح نب دمحأ
 VY Ye لزم CNA الاله CAVE كالا“ لالا NAVY 1 لبنح نب دمحأ
 ا با نيدخا

 A۰ | يعفاشلا نسحلا وبأ رضخلا نب دمحأ
 V۲ لول ٠ يطابرلا هللا دبع وبأ ميهاربإ نب ديعس نب دمحأ
 ۹4 ا ظ ةملس نب دمحأ

 ۳۰۰ 0 ( ( ناطقلا نانس نب دمحأ
 ۳۰۲ ٠٠ رصن وبأ هيقفلا لهس نب دمحأ
 ضن ظ ( 0 ظ يذمرتلا دادش نب دمحأ
 فت ا SS 0200 يرصملا حلاص نب دمحأ
 ١ ot LL يدراطعلا رابجلا دبع نب دمحأ
 Y4 »¥10 لهك | 00 مئادلا دبع نب دمحأ
 ۷ ظ ٠ 20 نوميم نب هللا دبع نب دمحأ
 .E o ( ةقؤملا لانس وأ تالا دبع نب كحل
 ۱۹۹ .a بتال وأ ىرطرلا تراخلا نب مسناقلا نين دمحا
 Vo ( ( يلمتسملا ورمع وبأ يروباسينلا كرابملا نب دمحأ
 a ( ينييارفسإلا دماح وبأ دمحأ نب دمحم نب دمحأ
 ٠ Vs YW YE يريحلا ورمع وبأ يروباسينلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ
 YoN AMAT يقرشلا نبا دماح وبأ يروباسينلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ
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 ۳۲ يورهلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحأ

 YEA 5 فافخلا دهازلا رمع نب دمحم نب دمحأ

 ۱۹۸ 848 يلطسقلا دمحم نب دمحأ

 ۲۲١ يدامرلا روصنم وبأ رايس نب روصنم نب دمحأ

 1٠ رصن نب دمحأ

 "هم >4۳ يملسلا نادمح = دلاخ نب فسوي نب دمحأ

 ميلس نب مالس = صوحألا وبأ

 يمشجلا كلام نب فوع = صوحألا وبأ

 ٤ مدا

 رهزألا نب دمحأ = رهزألا وبأ

 ينادمهلا هللا دبع نب ورمع = قاحسإ وبأ

 °10 بوقعي وبأ ينينحلا ميهاربإ نب قاحسإ

 ۱۹٤ بوقعي وبأ لدعلا ميهاربإ نب قاحسإ

 F4 CYAY كال لقال لفك كالو يلظنحلا دلخم نب ميهاربإ نب قاحسإ

 نارهم نب دمحم نب ميهاربإ = ينييارفسإلا قاحسإ وبأ

 e بوقعي وبأ يتسبلا ليعامسإ نب قاحسإ

 يلظنحلا ميهاربإ نب قاحسإ = هيوهار نب قاحسإ

 ۳۰ ينوباصلا نمحرلا دبع نب قاحسإ

 ىيحي نب قاحسإ

 ِ يعيبسلا سنوي نب ليئارسإ

 مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ

 يقهيبلا دمحأ نب ليعامسإ

 يقارعلا دمحم نب نيسحلا نب دمحأ نب ليعامسإ

 يدادغبلا نيهاش نب ثراحلا يبأ دسأ نب ليعامسإ

 فسوي نب ليعامسإ نب دمحم - يذمرتلا ليعامسإ وبأ

 رفعج نب ليعامسإ

 نيهاش نب دسأ نب ليعامسإ = ثراحلا يآ نب ليعامسإ
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 يرهوجلا دامح نب ليعامسإ
 دلاخ يبأ نب ليعامسإ

 مسقم نب ميهاربإ نب ليعامسإ = ةيلع نب ليعامسإ

 ريثك نب رمع نب ليعامسإ
 رافصلا دمحم نب ليعامسإ

 ناذاش نمحرلا دبع وبأ رماع نب دوسألا

 زيزعلا دبع نب بهشأ
 زمره نب نمحرلا دبع - جرعألا
 نارهم نب ناميلس - شمعألا

 يندملا هللا دبع وبأ ناملس = رغألا

 كلام نب سنأ

 دمحم نب نمحرلا دبع = يعازوألا

 ينايتخسلا ناسيك نب بويأ

 يناذمهلا نسحلا نب دمحأ - عيدبلا

 ناميلس نب ريشب
 ليعامسإ نب ميهاربإ نب دمحأ - يناجرجلا يليعامسإلا ركب وبأ

 قيدصلا ركب وبأ

 يموزخملا جشألا نب هللا دبع نب ريكب
 لاله نب يلع = باوبلا نبا

 ناخرط نب ناميلس = يميتلا

 ينانبلا ملسأ نب تباث

 سامش نب سيق نب تباث
 هللا دبع نب رباج

 معطم نب ريبج

 زيزعلا دبع نب كلملا دبع : جيرج نبا
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 ۳۳ ۱ ديمحلا دبع نب ريرج

 ۳٢ هللا دبع نب ريرج

 ۳۱۳ فزد نب لعجبلا

 يطساولا نانس نب دمحأ نب رفعج

 57 يزارلا ءىرقملا دمحأ نب رفعج
 ۲4٦ نات

 يراصنألا ديزي نب ريمع - يمطخلا رفعج وبأ
 ۱A4 هللا دبع نب رفعج

 ۸° A۲ نوفا ب ود

 ينج نب نامثع - ينج نبا

 دامح نب ليعامسإ - يرهوجلا
 ۷۲ ناوفص نب مهجلا

 يزارلا يلظنحلا سيردإ نب دمحم = متاح وبأ

 يعجشألا يفوكلا ناملس = مزاح وبأ

 يروباسينلا هللا دبع نب دمحم = مكاحلا

 يديبعلا زيزعلا دبع نب روصنم - هللا رمأب مكاحلا
 دمحأ نب دمحم نب دمحأ = ينييارفسالا دماح وبأ

 يروباسينلا نسحلا نب دمحم نب دمحأ - ىقرشلا نب دماح وبأ

 ١844 لاكا/ ديلولا وبأ دمحم نب ناسح

 يرصبلا يلذهلا دبع نب راسي = نسحلا وبأ

 c14 CTIA c۲1 لما يروباسينلا يدلخملا دمحم نب دمحأ نب نسحلا

YAY «TAI «T1 

 دمحم نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع = ىكزملا قاحسإ يبأ نب نسحلا وبأ

 V0 برح نب نسحلا

 رمع نب دمحأ نب يلع = يمامحلا نسحلا وبأ

 FIA 5+1 يوسنلا نايفس نب نسحلا

 "14م حابصلا نب نسحلا
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 نول ةفرع نب نسحلا
 نسحلا نب دمحم نب دمحم - يزراكلا نسحلا وبأ

 ۲١ ر يروباسينلا بيبح نب دمحم نب نسحلا
 ۲۸ ۰۸۹ ٠ ينارفغزلا دمحم نب نسحلا

 ۲ ا بيشألا ىسوم نب نسحلا
 ۱۷۸ | ` لاول
 ( مع نب دم نب قمحا < قالا نجلا وأ
 1۹ ( .a ظفاحلا يلع نب نيسحلا
 A  يلجبلا يلع وبأ لضفلا نب نيسحلا
 صفح نب دمحأ = يراخبلا صفح وبأ

 ۳٤ 0 ةفينح يبأ نب دامح
 مل TEN Yt 0 وا
 N ا ١ ل قب فاتح
 0 دلاخ نب فسوي نب دمحأ = يملسلا نادمح

 55 ظ ( ىلعي وبأ يبلهملا زيزعلا دبع نب ةزمح
 هللا ديبع نب ريبزلا نب هللا دبع = يديمحلا
 فش ( ا 0 ا
 ۱۹۱ ٠0 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ
 .YA a .رقخلا

 هللا دبع نب دمحم نب دمحم = يرضيخلا

 دواد نب ناميلس - فافخلا دواد وبأ

 ثعشألا نب ناميلس = ىناتسجسلا دواد وبأ

 ۲۰۹ a ءادردلا وبأ

 ففي 0 يندملا نامسلا حلاص وبأ ناوكذ
 "44 49 ظ ض 0 ناميلس نب عيبرلا
 YI فرخ »)°1 ينهجلا ةبارع نب ةعافر
 IT يلع وبأ دمحأ نب رهاز
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 سردت نب ملسم نب دمحم = ريبزلا وبأ

 ماوعلا نب ريبزلا

 ةعرز

 ةعوز نبأ

 ميركلا دبع نب هللا ديبع = يزارلا ةعرز وبأ

 دمحم نب نسحلا = ينارفعزلا

 ىيحي وبأ رازبلا ىيحي نب ايركز

 هللا ديبع نب ملسم نب دمحم - يرهزلا

 مشاه وبأ بويأ نب دايز

 ناهمج نب ديعس

 نودمح نب هللا دبع نب دمحم = نودمح نب ديعس وبأ

 ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس

 زيزعلا دبع نب ديعس

 يشرقلا هللا دبع نب ديعس

 يروثلا ديعس نب نايفس

 ةنييع نب نايفس

 ةنيقس
 اب

۳۷1 

2921٠ 

2519 "244 

,85 

2١64 

T11 C14 ل54 "5ك 

  (4Aللام

YAY 

3 

3 

£۷ 

 فرخ

535 

۲۸1 

YAY 

1۷۰ 

۳1۰ 

»> 

 صح

TAA 

۲۷1 

>» 

۲ 

۳۸ 

۳۹۸ 

51١ 

1۸% 



 صوحألا وبأ ميلس نب مالس

 يندملا هللا دبع وبأ رغألا ناملس

 مزاح وبأ يعجشألا يفوكلا ناملس

 ليهس تنب دنه = ةملس مأ

 فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ

 ( ليهك نب ةملس
 يناتسجسلا دواد وبأ ثعشألا نب ناميلس

 دواد وبأ فافخلا دواد نب ناميلس

 يميتلا ناخرط نب ناميلس

 شمعألا نارهم نب ناميلس

 راسي نب ناميلس

 . ينايغرألا دمحأ نب لهس

 دمحم نب لهس
 يندملا ناوكذ نب ليهس

 ناوكذ نب ليهس = حلاص يبأ نب ليهس

 رماع نب دوسألا - ناذاش

 يعفاشلا سيردإ نب دمحم = يعفاشلا

 راوس نب ةبابش

 يفوكلا هللا دبع نب كيرش
 ةبعس

 ليحارش نب رماع = يبعشلا

 بذوش نب هللا دبع = بذوش نبا
 نامعنلا نب دمحم نب دمحم = ردتقملا خيشلا

 يندملا حلاص وبأ ناوكذ = حلاص وبأ

 كلملا دبع نب دمحأ = نذؤملا حلاص وبأ

 ٠ يميمتلا كيرش نب غيبص
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 يميمتلا كيرش نب غيبص - لسع نب غيبص

 حيبص نب ملسم - ىحضلا وبأ

 دمحم نب لضفلا نب دمحم = ةميزخ نب رهاط وبأ

 قوجلس نب ليئاكيم نب كبلرغط

 هللا ديبع نب ةحلط

 قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع

 يبعشلا ليحارش نب رماع
 ةديبع وبأ حارجلا نب هللا دبع نب رماع

 تماصلا نب ةدابع

 ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم - يفقثلا سابعلا وبأ

 ةزمح نب سابعلا

 ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم - جارسلا سابعلا وبأ

 حيبص نب سابعلا

 مصألا بوقعي نب دمحم - يلقعملا سابعلا وبأ

 رواسملا يبأ نب ىلعألا دبع

 يضاقلا رابجلا دبع نب دمحأ نب رابجلا دبع

 يدراطعلا رابجلا دبع

 رهاظم نب رابجلا دبع

 يسدقملا يداهلا دبع نب ديمحلا دبع

 ىيحي نب دمحم نب ميهاربإ نب نمحرلا دبع

 نسحلا وبأ ىكزملا

 نيدلا لامج ركش نب رمع نب دمحأ نب نمحرلا دبع

 ركب وبأ ينوباصلا ليعامسإ نب نمحرلا دبع

 سيردإ نب دمحم نب نمحرلا دبع = يزارلا متاح يبأ نب نمحرلا دبع

 نسح نب نمحرلا دبع

 ينوباصلا نمحرلا دبع وبأ

 سيق نب نمحرلا دبع = يبضلا نمحرلا دبع
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 ةلبج نب نامثع نب هللا دبع = يكتعلا نمحرلا دبع وبأ
 00 فوع نب نمحرلا دبع

 ينارفعزلا يبضلا سيق نب نمحرلا دبع

 كلام نب بعك نب نمحرلا دبع
 ( كرابملا نب نيحرلا لدبع

 يسدقملا دمحأ نب دمحم نب نمحرلا دبع
 | يعازوألا دمحم نب نمحرلا دبع

 يزارلا سيردإ نب متاح يبأ دمحم نب نمحرلا دبع
 ( يدهم نب نمحرلا دبع

 جرعألا يمشاهلا زمره نب نمحرلا دبع
 يروباسينلا نزاوه نب ميركلا دبع نب ميحرلا دبع
 ةتابن نب ليعامسإ نب دمحم نب ميحرلا دبع
 يفنحلا تارفلا نب دمحم نب ميحرلا دبع

 ٠ يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع

 يئالملا برح نب مالسلا دبع

 ثراولا دبع نب دمصلا دبع

 | لقعم نب دمصلا دبع
 - يناتكلا دمحأ نب زيزعلا دبع

 يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع
 يسرافلا ليعامسإ نب رفاغلا دبع
 . يبوريشلا دسم يل دبع

  ديعس نب ينغلا دبع
 يسدقملا دحاولا دبع نب ينغلا دبع

 ظ يركسلا ميركلا دبع
 هلل عئاطلا ةفيلخلا هلل عيطملا نب ميركلا دبع
 يقرخلا دمحأ نب هللا دبع

 يزورملا هيوبش نب دمحأ نب هللا دبع
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 يسدقملا بحملا نب دمحأ نب هللا دبع

 ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع

 رصن وبأ ينوباصلا ليعامسإ نب هللا دبع

 يمهسلا ركب نب هللا دبع
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 يديمحلا هللا ديبع نب ريبزلا نب هللا دبع

 بذوش نب هللا دبع
 يدع نب دمحم - ينوباصلا هللا دبع وبأ

 ريمألا رهاط نب هللا دبع

 سابع نب هللا دبع

 يكتعلا نمحرلا دبع وبأ ةلبج نب نامثع نب هللا دبع

 رمع نب هللا دبع

 ينزملا فوع نب ورمع نب هللا دبع

 نوع نب هللا دبع - نوع نبا

 نوع نب هللا دبع
 هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا هللاب رداقلا نب هللا دبع

 كرابملا نب هللا دبع

 ينييارفسإلا دمحم نب هللا دبع

 يزارلا دمحم نب هللا دبع

 يزارلا يشرقلا باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع

 دمحم وبأ ينالديصلا ىسوم نب دمحم نب هللا دبع

 دوعسم نب هللا دبع

 يرهفلا ملسم نب بهو نب هللا دبع

 يموزخملا عفان نب هللا دبع

 جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع

 هيقفلا يدع نب دمحم نب كلملا دبع

 ينايورلا ليعامسإ نب دحاولا دبع
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 رالسلا نبا فسوي نب باهولا دبع

 دوعسم نب ديبع يبأ نب راتخملا = ديبع يبأ نبا

 هيوكاب نب ميهاربإ نب هللا ديبع
 عفار يبأ نب هللا ديبع

 يزارلا ةعرز وبأ ميركلا دبع نب هللا ديبع

 رمع نب هللا ديبع

 ىسوم نب هللا ديبع

 حارجلا نب هللا دبع نب رماع < حارجلا نب ةديبع وبأ
 ينج نب نامثع

 يمرادلا ديعس نب نامثع

 نافع نب نامثع

 ينوباصلا هيودمح نب يدع

 ريبزلا نب ةورع

 راسي نب ءاطع

 يمامحلا رمع نب دمحأ نب يلع

 يناشابلا يلع
 رجح نب يلع

 ٠ نيسحلا وبأ نسحلا نب يلع

 قيفش نب نسحلا نب يلع

 ,دينجلا نب نيسحلا نب يلع
 بلاط يبأ نب يلع

 زيزعلا دبع نب يلع
 ظفاحلا نسحلا وبأ ديبع نب دمحم نب ىلع

 يصيصملا دمحم نب يلع
 يربطلا يدهم نب دمحم نب يلع

 باوبلا نبا لاله نب يلع

 يحلاصلا حلفم نب دمحم نب ميهاربإ نب رمع
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 41 YA» ماب Ve لاو CYT CYFTA باطخلا نب رمع

 يلطسقلا دمحم نب دمحأ = جارد نب رمع وبأ

 زيزعلا دبع نب رمع

 دمحأ نب دمحم نب دمحأ = يريحلا ورمع وبأ

 ديبع نب ورمع

 يموزخملا ةرسيم نب ورمع = ورمع يبأ نب ورمع

 ينزملا فوع نب ورمع

 دمحم نب ورمع

 يموزخملا ةرسيم نب ورمع

 يمطخلا يراصنألا بيبح نب ريمع

 ةريغملا وبأ ىفنحلا ديجملا دبع نب ريمع

 يمطخلا رفعج وبأ يراصنألا ديزي نب ريمع

 نوع نب هللا دبع - نوع نبا

 مالسلا هيلع ىسيع

 رفعج نب ىسيع

 ديبع نب ةلاضف

 لهس نب لضفلا

 ناميلس نب ليضف

 ضايع نب ليضفلا

 رابجلا دبع نب دمحأ نب رابجلا دبع = رابجلا دبع يضاقلا
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 ءاجر وبأ ديعس نب ةبيتق
 نامثع نب ميهاربإ نب ىيحي = ةليتق يبأ نبا

CTA (1 

 I۹۸ TTY »1° كحح Af» كمال ا ا سنأ نب كلام

 يبلحلا ليعامسإ نب رشبم
 ظ حابصلا نب ىنثملا

 ( ىسوم نب دهاجم

 û يضاقلا نمحرلا دبع نب بوبحم

 ىكزملا لضفلا نب ميهاربإ نب دمحم
 ظ ظ هيوكاب نب دمحأ نب دمحم

 اع را غا سقط ید ند

 لقال حا ندم

 يوسنلا نوع يبأ دمحأ نب دمحم

 ( بوبحم نب دمحأ نب دمحم

 متاح وبأ يلظنحلا سيردإ نب دمحم

 يعفاشلا سيردإ نب دمحم

 يكملا سيردإ نب دمحم

 سابعلا وبأ يفقثلا ميهاربإ نب قاحسإ نب دمحم

 مامإلا ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم

 يسوطلا ملسأ نب دمحم
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 يراخبلا ليعامسإ نب دمحم

 زابخلا ليعامسإ نب دمحم

 يلعبلا سدرب نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحم

 يسدقملا ليعامسإ نب دمحم

 يذمرتلا ليعامسإ وبأ فسوي نب ليعامسإ نب دمحم

 ةنانك وبأ قارولا سرشألا نب دمحم

 يربطلا ريرج نب دمحم
 يرفظملا متاح نب دمحم

 ينابيشلا نسحلا نب دمحم

 كروف نب ركب وبأ نسحلا نب دمحم

 يملسلا ىسوم نب نيسحلا نب دمحم

 ريرضلا ةيواعم وبأ مزاخ نب دمحم
 دهازلا ناميلس نب دواد نب دمحم

 يسدقملا دعس نب دمحم

 مالس نب دمحم

 رصن وبأ هيقفلا يخلبلا مالس نب دمحم

 بيعش نب دمحم

 ءىناه نب حلاص نب دمحم
 ىسوم نب دمحم نب هللا دبع = ينالديصلا دمحم وبأ

 يلوغدلا نمحرلا دبع نب دمحم

 يماسلا نمحرلا دبع نب دمحم

 يسدقملا بحملا نب دمحأ نب هللا دبع نب دمحم

 ركب وبأ يحارجلا هللا دبع نب دمحم

 يروباسيئلا نودمح نب هللا دبع نب دمحم

 روصنم وبأ داشمح نب هللا دبع نب دمحم

 نامثع نب ورمع نب هللا دبع نب دمحم
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 ۳14 ٥¥ ينابيشلا

 ۲4 2 نوميم نب هللا دبع نب دمحم

 لالا CYEV (YY NV °* لكل مكاحلا يروباسينلا هللا دبع نب دمحم

 Yo (EV «(Yo (TYE» لوك كمال

eV oY fT C۹4 (YVY «(VY «of 

 ۳ يسدقملا دحاولا دبع نب دمحم

 ۳ يسدقملا يداهلا دبع نب دمحم

 1۲ نامثع وبأ ديوس نب نامثع نب دمحم

 1A 06 ۸٤ هللا دبع وبأ ينوباصلا هيودمح نب يدع نب دمحم

 1 قيقش نب نسحلا نب يلع نب دمحم

 ۷۷ ٠ قارولا ىيحي وبأ يدهنلا ةبسيك نب رمع نب دمحم
 ۰۳ يثيللا ةمقلع نب ورمع نب دمحم

 4۳ ظ يزارلا ريمع نب دمحم
 ۳٤ يوارفلا لضفلا نب دمحم
 fo YA )¥ ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم نب لضفلا نب دمحم

 1Y )°0 0 رهاط وبأ

 Yo )°0 48 يظرقلا بعك نب دمحم

 ۱٥ يسدقملا دمحم نب دمحأ نب هللا دبع بحملا نب دمحم

 o۲ | يزراكلا نسحلا وبأ نسحلا نب دمحم نب دمحم
 Y۳ ظ يرضيخلا دمحم نب دمحم

 ۱۹ | ديفملا نامعنلا نب دمحم نب دمحم

 ۲£ يزورملا هيقفلا دومحم نب دمحم

 دمحم نب دمحأ نب نسحلا = يدلخملا دمحم وبأ

 ةفيلخلا دمحأ هللاب رهظتسملا نب دمحم

 ۱٦ ظ للاب ىضتقملا

 ۲۹ يفئاطلا ملسم نب دمحم
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 يرهزلا هللا ديبع نب ملسم نب دمحم

 ةراو نب ملسم نب دمحم

 ينايغرألا بيسملا نب دمحم

 ردكنملا نب دمحم

 مصيهلا نب دمحم

 يلهذلا هللا دبع نب ىيحي نب دمحم

 ديري نب كمحم

 يلقعملا سابعلا وبأ مصألا بوقعي نب دمحم

 يجبنملا ةفيلخ نب دومحم

 نيكتكبس نب دومحم

 يدزألا ىسيع نب ظوفحم
 دوعسم نب ديبع يبأ نب راتخملا

 ريكب نب ةمرخم

 يناتسهقلا ديزي نب دلخم نبا

 ركب وبأ قوزرم

 نمحرلا دبع نب فسوي = يزملا

 يناذمهلا عدجألا نب قورسم

 رغألا ملسم وبأ

 يريشقلا جاجحلا نب ملسم

 ىحضلا وبأ حيبص نب ملسم
 ثراحلا نب مساقلا نب دمحأ - بعصم وبأ

 يلالهلا هللا دبع نب فرطم

 مكحلا نب ةيواعم

 مزاخ نب دمحم - ريرضلا ةيواعم وبأ

 ينهجلا ديعم
 دشار نب رمعم
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 ديجملا دبع نب ريمع = يفنحلا ةريغملا وبأ
 دمحأ هللاب رهظتسملا نب دمحم - هللاب يفتقملا

 ظ متاح وبأ نادبع نب يكم

 داشمح نب هللا دبع نب دمحم = داشمح نب روصنم وبأ

 روصنم نب دمحأ = يدامرلا روصنم وبأ

 هللا رمأب مكاحلا يديبعلا زيزعلا دبع نب روصنم

 يرعشألا ىسوم وبأ

 هبقع نب ىسوم

 | يلمرلا رفعج نب يدهم

 يدهم نب دمحم نب يلع = يربطلا يدهم نبا
 عفان نب هللا دبع = عفان نبا

 | مععطم نب ريبج نب عفان
  يحمجلا رمع نب عفان

 ليعامسإ نب دمحم نب ميحرلا دبع - ةتابن نبا

 يراخبلا مالس نب دمحم  هيقفلا مالس نب رصن وبأ
 ' يمانشخلا دمحأ نب هللا رصن

 دارق نب نامعن

 ءاطع نب لصاو

 | حلرجلا نب عيكو
 طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا

 ملسم نب ديلولا

 بهو نب هللا دبع = بهو نبا

 ةعمز نب بهو

i aE 

 ديشرلا نوراه

 ةريره وبأ
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 فم ليبحرش نب ليزه

 ۲۹۸ ناسح نب ماشه

 YT Y4 CIE 1۳ يئاوتسدلا ماشه

 YAY ةورع نب ماشه
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 1۲ ةّنسلا لهأ
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 :f ةيردققلا

 ۲V4 ةئجرملا
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 ۲٦ جنشوب

 ۲۸ لابجلا

 ١مم ناليج
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 ۱۷ ةناغرف
 54 وز

 3 روباسين

© © ©20 

 )١( فيرعتلا ةحفص ىلعو ءاهب تفرع يتلا ةبيرغلا نكامألا ىلع ترصتقا .

۳۸٦ 



 تاعوضوملا سرهف

 0 هرصع : لوألا ثحبملا

 1210111 ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز]15252]1 ةيسايسلا ةلاحلا :ًالوأ

 O O ةيملعلاو ةيركفلا ةلاحلا + ايناث

 SEES ا اعلا م كاملا ولاول مال اوراس eS هتيصخش : يناثلا ثحبملا



 هاف اه ها. اواو هاو او واهداف او هاهو باتكلا فيلأت خيرات

 E ل هعوضومو باتكلا فيلأت ببس

 هرقل نك 0000 باتكلا يف فلؤملا جهنم

 Se EE ak TEDE باتكلا ميوقت +

 باتكلا تاعوضومل ةيليلحتلا ةساردلا : يناثلا ثحبملا

 TO OA e e ةساردلا يف ىجهنم

cC 5 ١ 

 O E 1 r العو لج هللا تافص

 قولخم ريغ لزنم هللا مالك ميركلا نارقلا

 e نارقلاب ظفللا ةلأسم

 |ذ

 مح “€ €

E 1 EE SER 14 1-3 ءاوتسالا ةفص تح 

 و ر فينو ف نايتآلاو ءيجملاو لوزنلا

 0 ..... رخآلا مويلاب ناميإلا

 كل N ةيؤرلا

| 

 يل رضچ چ هک ےک

 © ©  0089 GG © OG OOهسه ©  HEH 1م 00ه ٠ O 0 عدبلا كرتو ةّنسلا موزل

dê © ©ا 0# © © هام  EG GOGجا  Eها همه م خخ م  

HG O © #0 © GO © ©مج  GOGH HEمه  

 »ا #6 هسه مهمه »جم © همهم © © هه GG © »#9 هه

 SHO 0 ه0ه00ه0ه0 0 0هم00ه000جخ 0# 00# ه8 © © م

COO هه ها PHP هب هم GD GG #0 Gg © © © © © 

PHD HG OG $È © © ¢ها مه  GGم 0006ه م0006 عج هم  

 «* 0200© مج هن © هسه HG هن #0 GCG © SG تست «# © ©

(© GG GG #ه > AHA GE ه هم. Gp. © 

GO © GOG GOGO HG HEŞ #* ® 5سن« ج0 هه هاا هس هه هسه  

 © ¢  © GD © HG OG #0 Gg E pO poتهت همه مج *

dG HG 4G 4G © ©0068 © ®»ها © همه هللا « <  

 هه 4G GO SGD O هاه همها ما هج مج © »خد © © ¢ ©

HD © HDG GG © 6 © © ©هسه  HOه # عج 4  



 ىلاعت هللا تافص تابثإ

 قولخم ريغ لزنم ميركلا نارقلا

 نارقلاب ظفللا ةلأسم

 هشرع ىلع هللا ءاوتسا

 هنايتإو هئيجمو ىلاعت هللا لوزن ةلأسم
 قلخلا تافص هبشت ال ىلاعت هللا تافص

 .-م © OG OG 0# #ه عم GOGO GOH HOGG GOG Gg GOGO GD 66ه © هما #٠ © HG مه 6 6<

u. GO GHG OG ©GŞD GG GHG CG © 6G GO OG 5G ©0006 © هه ه0 © © همه 6 

» GG SG SGD ه0 مه HG GBD ا« HD هسا ا «# GO OG FBP GEG CG GOG CEG CE جاهم a © # Hêê ® 

 © ©  # GG YG EG O © SD Oهه ا  #000 HH HO #0 GD COG OED GEOG ED GOGOه0 «

 © ©  O © HMH © #0 O 4G #000 « © GOG GO >5هم 4 ©« © .0

HG GG dG OHH GG GG E GOG © 0 ©. ©ها 41 تا هنن هناا ا هش  

 0000 وم راتاو لا قلش حدا

RE ىلاعت هللاب ناميإلا ةقيقح ١ 

ORE DVI ELE E ردقلاب ناميإلا ۱۲ 

E EO SEA رانلاو ةنجلاب ةداهشلا 1٠١ 

 ل ا ةباحصلا لضف - ٤

EE ملسملا مامإلا ماكحأ نم - ١ 

 AA SECONDED مهنع هللا يضر ةباحصلا قوقح نم

 ل ل هتيب لهأو لَك يبنلا جاوزأ قوقح ۱۷

 OE لمعلاب باوثلا قاقحتسا مدع - ۸

N O لاجألا ريدقت - ۹ 

E ل يا نيطايشلا قلخ ل ٠ 

DEG ز ز ز ز ز ا رحسلا ماكحأ - ١ 

 10008 مهبادا نم ةلمجو لئاسملا ضعب يف ثيدحلا لهأ ءارر - 5

 بر دي و عدبلا لهأ نم ةّنسلا لهأ فقوم - ۴

 E 0 ةّنسلا لهأ لضف "45

 ثلاثلا مسقلا

 باتكلا قيقحت

 EEA ا ا ا باتكلا ديناسأ

 ا باتكلا فيلأت ببس

û 4 ©ا همه  aهه ©  

 . اه هم 0# م00 + ه©00#خ

© + Ho # GG # © 



 EGE ESER عدبلا كرتو ةكسلا عابتإ

 52000 ةمايقلا موي لاوهأبو ثعبلاب ناميإلا

 5*5 .... رثوكلاو ضوحلاب ناميإلا

 EE E .... راثلا لهأو ةنجلا لهأ

 واو و وا الا ةرخالا يف مهبر نينمؤملا ةيؤر

 هاه اواو او هو و واه اه اه دهام اوأ. هاه هاه رانلاو ةنجلا دولخ

 21110 5 ٠ . ةريبكلاب رفكي ال نمؤملا

 بذع نإ رانلا يف دلخي ال ديحوتلا ىلع تام نم

 ........... ؟رفكي له ًادمعتم ةالصلا كرات

 TET ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا باسكأ

 00 . ىلاعت هللا ةئيشمب لالضالاو ةيادهلا

 00 هرشو هريخ هردقو ىلاعت هللا ءاضقب ناميإلا

 r .... ىلاعت هللا ىلإ فاضي ال رشلا
 ا , هتثيشمو ىلاعت هللا ةدارإ تابثإ

 e رفكلا طخسيو ناميإلا ىضري ىلاعت هللا

CODE EGG bO EFE GOGO GE # +” «هوه ه مه هه هاه  

4G © 0G oO © ¢ 8« ©ا © « © GROسه وهو هه وه هاه هه  

EDGE G4 © ¢ه0 © هه  GOه مه« هس ضن سا همه » 

4G GO QQ © GD © O gS © ® ©ه و ها ا ها ها همها هل 4 » 

GOD © © © « * ©» % ¢ها هام ا هم هو  GDهاو 6©  

FHF © ©; $ % ®ه ها ها ها هه هل © © ها هناا © © ©  

GCG #00 aE H4G GCG Gg O GG GAG CEO FB AGO GOG $ ©ها هوه هوه وهما  

GCG 4G DH GD PG oO E GAG EG GOG HG QO °" ©ها هوه ها اه  

 «ه ون ها مه OSD »ا 6G GO © GG GO GD GCG aA CGH GG ا # ©

HO 4 ¢ ©هأو ها وا ع ههه 0# # #0 »ا لا #  

 OE FO e E رانلا لهأ وأ ةنجلا لهأ نم هنأ نيعم دحأل مكحي ال

 هاو ده دو دهام امال | . ةنجلا هتبفاع مالسالا ىلع تام نم

 a رانلا يف دلخم وهف رفكلا ىلع تام نم

 SEET ايي لوسرلا هل دهش نمل ةنجلاب دهشن

 و be ةعبرألا ءافلخلا ةباحصلا لضفأ

 EET TE قيدصلا ركب يبأ ةفالخ تابثإ

 E ا EER باطخلا نب رمع ةف المخ تابثإ

 سه وه ها ها وها ا هه. هه هه 00©# 0 ©#00# 4 ©# 0# 0# 0# 9 ¢ ¢

GS HAG O HE # © +? «©٠ها وا و ا ها وها ها #0 ©  

GAG G4 G@4 4G 0G 4 ® ¢مها وا عا ا وا ها ها »هه © 0  

GG SH CO EG O O DGD Gg oO 6G # ¢سا وها ها وهلا #0 ©  

GGG ها هنااا ها © © 4G BD SG OG HFH O © 0# SS SS QQ ¢ 



 ED نافع نب نامثع ةفالخ تابثإ

 TEE بلاط يبأ نب يلع ةفالخ تابثإ

 0 ًارجاف ناك ولو ملسملا مامإلا فلخ ةالصلا

 . مهيلع جورخلا مدعو «مهل ءاعدلاو «ةمئألا عم داهجلا

 1100000 ةباحصلا نيب رجش امع فكلا

 . ... نينمؤملا تاهمأ نهنأو لكك يبنلا جاوزأ ردق ميظعت

 ل لمعلاب باوثلا قاقحتسا مدع

 I E ددحم لجأ قولخم لكل

 000 مهطيلستو نيطايشلا ةسوسو

 ك.1ه100 هيف ضغبلاو نيدلا يف ةبحملا

 E مهتسلاجم كرتو عدبلا لهأ ضغب

 EDS E عدبلا لهأ تامالع

 ةّنسلا لهأل مهباقلأ يف نيكرشملا كلسم عدبلا لهأ كولس

 11700 ب5: هب اومر امم ثيدحلا لهأ ةءارب

 .... اهراصنأو ةّنسلا ةمئأل مهبح ةّئسلا لهأ تامالع نم

 uuencoded ةَتس بحاص وهف مهبحأ نم لاجر

 ك5” ع چ لآ ت ك

 ADRIAN هع هال ام ارا ع يسم جزا كا بس هج يما نإ ) ةّئسلاب كسمتلا لضف

KH © © © © ©»مه هم هه همه هم  HG © 6G GD 

GHG 4 HO® SS © ©«٠ مع هج ه0 همه هه  

OGG © © GCG GD 4G HH HG.“ ©ها هو «©#  

 OG ه0 ه6 SG CGO ها م مج + هاه هه © ©

HS © ©. ©هج  GOGO GOGOهه هن ©  OHHسه  

o. GG OS SS SG dG dG 4G © © 4G 4G ® © 

4G &@ ®4& ته Gج2  SG GO GD YG GGهأ هه مه  

YG DODO HS ¢ ¢4 ©مج  EG EGEم6  COه هم  

 «ه HOGG هه HD هل #4$ OG 6G %G © © هه

O, © QO 6 CEG GCG HH © SOG 000#*خ© © ¢» 

 .uO © همه ه0 ها OG هج GO GD ه2 © ¢4 ©

oO” ©ا  #© IDماه عا مهما همه همه هه ®  

 ©  GG 4G 4 GO HG HH êمها هنا  GGها "م «

4G GOGO d4 GOGO #0 ©ه هنا #2 #0 #0 © » 



 EE تايالا سرهف

 هاو هو اعف. مالعألا سرهف

 e نكامألا سرهف

 ضن


